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No início domês, o Executivo
propôs o Projeto de Lei que
trata sobre a suspensão do
recolhimento da contribuição
previdenciária patronal ao
Instituto Municipal de
Previdência de Ribeirão Pires -
Imprerp. Se aprovada pela
Casa de Leis, a legislação elabo-
rada pelo prefeito Kiko Teixeira
(PSDB) fará com que os venci-
mentos entre 1 de março de
2020 e 31 de dezembro de
2020, devido pelo município ao
instituto, sejam incorporados
aos saldos devedores a partir
de 1 de janeiro de 2022, atuali-
zados e acrescidos dos encar-
gos previstos pela Lei.
Apesar da justificativa, a opo-

sição não vê com bons olhos a
nova legislação e alega tratar-se
de “calote”.
Em entrevista à Folha, o

superintendente do Imprerp,
Patrick Pavan, explicou que por
se tratar da suspensão do reco-
lhimentodapartepatronal, não
haverá prejuízos ao instituto e
seus servidores. Ele ainda expli-
ca que emmandatos anteriores
e por razões diferentes, houve
casos de prefeitos que não
repassavam a parte patronal e
que no final fizeram acordos.
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Calote?
Imprerp
afirma
que não!

Queda: RP 44% e Rio Grande 33%
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R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A

CC HH AA RR GG EEE d i t o r i a l d a F o l h a

Esperança de dias melhores
Está nas mãos do Instituto Butantan e

do laboratório farmacêutico chinês
Sinovac Biotech produzir a esperança de
um futuro mais seguro para milhões de
pessoas. Na última quinta-feira (11),
fomos surpreendidos pelo anúncio do
Governo João Doria (PSDB) sobre a parce-
ria que poderá resultar na vacina
que nos imunizará da tão temida
Covid-19.  
A princípio, nove mil voluntá-

rios brasileiros serão testados e,
caso sua eficácia seja comprova-
da, a rede pública de saúde poderá contar
com a vacina ainda no primeiro semestre
de 2021 - possivelmente em meados de
junho.  
Cerca de mil chineses que receberam a

CoronaVac, como é chamada, demonstra-
ram-se imunes à doença, ao longo das

fases um e dois. Agora, com a cooperação
do Estado de São Paulo, a pesquisa cami-
nha para a etapa final dos testes, com
boas expectativas. 
Apesar da notícia animadora, ainda

será preciso redobrar atenção e os cuida-
dos para evitar a contaminação e a propa-

gação do vírus, uma vez que tere-
mos que esperar cerca de um ano
para, aí sim, começarmos receber
as doses da vacina - que certa-
mente serão aplicadas em pessoas
mais vulneráveis e demorarão a

atingir boa parcela da população. 
O distanciamento social precisa e deve

continuar e os cuidados com a higiene
também. É preciso pensar no presente,
para que em um futuro bem próximo pos-
samos desfrutar dos resultados das pre-
cauções adotas. 

““AA  ppeessqquuiissaa
ccaammiinnhhaa  ppaarraa
eettaappaa  ffiinnaall””
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Que parece que a pré-candi-
datura da Marisa das Casas
Próprias (Solidariedade) à
Prefeitura de Ribeirão Pires
começa a incomodar adversá-
rios políticos.

* * *

Que nesta semana vários
participantes de grupos políticos
contrários a Marisa, em especial
do ex-prefeito de Ribeirão Pires,
Clóvis Volpi (PL), começaram a
chamar a pré-candidata de
“Dona Florinda”, personagem
do seriado Chaves.

* * *
Que a alcunha de Dona

Florinda se deu pelo fato da pré-
candidata a prefeita ter partici-
pado de seu programa semanal
na internet de bobs no cabelo e
vestida com macacão.

* * *
Que por falar em Marisa das

Casas Próprias, agora seu pro-
grama na internet conta com
um mascote, trata-se de uma
foca, chamada carinhosamente
por ela de “fofoquinha”.

* * *

Que bastou Sérgio Lessa
(PSDB), filho do saudoso verea-
dor João Lessa (PSDB), afirmar
que irá disputar uma vaga na
Câmara de Ribeirão Pires nas
eleições deste ano, que sua
empresa, a  JMA Sonorização,
virou alvo dos parlamentares.

* * *
Que um requerimento foi

aprovado no início do mês ques-
tionando sobre contrato que a
empresa JMA Sonorização teria
com a Prefeitura de Ribeirão
Pires.

* * *

Que o Prefeiturável de Rio
Grande da Serra, Claudinho da
Geladeira (Podemos), almoçou
essa semana com o ex-prefeito
de Rio Grande da Serra,
Expedito Antonio de Oliveira.

* * *
Que sem dúvida o intuito do

almoço para Claudinho foi
engordar seu grupo político,
porém nada ficou explicitado
em vídeo veiculado pela inter-
net, mas o que ficou claro foi a
emoção de Expedito em partici-
par da cena política.

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

A Câmara Municipal de
Ribeirão Pires convida a popu-
lação ribeirãopirense e entida-
des representativas para parti-
ciparem da Audiência Pública
Virtual que será realizada no
dia 18 de junho de 2020 às 9

horas, cujo objetivo é a discus-
são do Projeto de Lei do
Executivo nº 017/2020, que dis-
põe sobre as diretrizes para
elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício
financeiro de 2021, e dá outras

providências.
A referida Audiência será

realizada de forma virtual atra-
vés do Facebook do Legislativo
da Estância, no seguinte ende-
reço: 

https://www.facebook.com/
c a m a -

rarp/?eid=ARD3kOwMC5Fv_M
EnbKFE_VOiYy8ngGANlbjOo

h O 9 9 S z -
D2fgo6EOh88YJt9YcSskwF0QE
7E8v9myqzO_) 

Os questionamentos sobre o
tema deverão ser enviados por
escrito.

Audiência Pública Virtual da Comissão
de Finanças e Orçamento de Ribeirão
vai debater Lei Orçamentária de 2021

A reunião será realizada através do Facebook da Câmara Municipal

O segundo bimestre do ano,
caracterizado por março e abril,
registrou grande impacto nos
setores econômicos devido a pan-
demia do coronavírus.

Segundo levantamento realiza-
do pelo escritório Contabilizei, a
pedido do jornal  Diário do Grande
ABC em 27 de maio, o Grande ABC
registrou a redução de 36% em
aberturas de empresas (CNPJ) de
setores de serviços e 23% no
comércio, no período de 22 de
março e 24 de abril.

Das 3.425 empresas abertas
neste período, 112 foram em
Ribeirão Pires e 41 em Rio Grande
da Serra. 

Porém, o que chamou atenção
dos especialistas foi a queda de
44,44% no volume de aberturas
de CNPJs em Ribeirão Pires, pois,
antes da pandemia, caracterizado
pelo estudo como o período de 22
de março, a Estância registrava
nove pedidos diários de aberturas
de empresas. O volume caiu para
5 depois do período da pandemia,
caracterizado como 24 de abril.

33,33% de queda foi registrado
em Rio Grande da Serra no
mesmo período, caindo de 3 para
2. Os números foram levantados
com base nos dados da Receita
Federal pelo escritório de contabi-
lidade.

Segundo o vice-presidente de
Crescimento da Contabilizei,
Guilherme Soares, um dos fatores
para a queda está ligado a restri-
ção da circulação de pessoas,
assim como o fechamento de lojas
em toda a região, sendo reflexo da
quarentena estadual.

Porém, os empresários que
investem no segmento on-line,
em plataformas de vendas, sofrem
menos com a crise provocada pela
pandemia. “Tem muitas empresas
oferecendo a possibilidade de
vendas de produtos online. O pro-
cesso é muito fácil, então agora é
o momento de aproveitar”, afir-
mou Guilherme.

Por isso, ao invés de fechar e
depois abrir de novo daqui a seis
meses, os empresários estão bus-
cando caminhos para ganhar fôle-
go a fim de não abrir mão do
negócio, como a busca por orien-
tação e educação financeira, crédi-
to online, empréstimos, auxílios e
redução de custos.

Aberturas diárias de
empresas cai 44% em RP
Em Rio Grande da Serra a queda foi de 33%, segundo a empresa Contabilizei

Setores de serviço e comércio são os mais impactados pela pandemia
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Em coletiva de imprensa reali-
zada na última quarta-feira (10)
pelo governador João Dória
(PSDB), no Palácio dos
Bandeirantes, foi confirmado o
avanço de fase e reabertura con-
trolada de setores econômicos no
Grande ABC. Portanto, a partir de
segunda-feira (15), Ribeirão Pires,
Rio Grande da Serra, e demais
cidades da região, ingressarão na
fase laranja do Plano São Paulo.
Com isso, centros comerciais,

incluindo shoppings, comércio
varejista, escritórios, concessioná-
rias de veículos e serviços imobi-
liários estão autorizados a reto-
mar as atividades com restrições.

Conforme publicado pela Folha
na última terça-feira (9), a região
do ABC foi beneficiada com a
entrega de 100 respiradores, equi-
pamentos que foram enviados à
Ribeirão Pires, Mauá, Santo
André, São Caetano do Sul e São
Bernardo do Campo, no início do

mês pelo Estado, por meio de con-
vênio com o Ministério da Saúde.
Além da conquista pelo Consórcio
Intermunicipal do Grande ABC de
25 novos leitos de unidades de
terapia intensiva (UTI) destinados
ao tratamento da Covid-19, que
irá beneficiar o Hospital Estadual
de Serraria e a rede de Saúde
Municipal  de Diadema e Rio
Grande da Serra.

Ambas ações foram favoráveis
para a decisão do Governo de fle-
xibilizar a economia regional,
como foi feito na capital paulista. 

“Conferimos o avanço na capa-
cidade hospitalar da região nos
últimos sete dias, a qual foi  forta-
lecida, tendo como resultado a
ocupação abaixo de 80%”, disse
Marco Vinholi, secretário de
Desenvolvimento Regional.

Segundo análise divulgada pelo
Governo, o ABC passou a registrar
78% de ocupação de leitos de UTI
para tratamento exclusivo da
Covid-19, o que beneficia a região
e favorece a perspectiva de que os
sete municípios, em conjunto com
toda região metropolitana da

Grande São Paulo, estão em fase
de desaceleração de contágio.

Quarentena: O governador
João Doria (PSDB) decretou nova
quarentena, que passará a valer
de  15 a 28 de junho, tornando-se
o quinto período da medida no
Estado de São Paulo, que visa o
controle de circulação da popula-
ção como medida de combate à
pandemia.

Consórcio ABC debate avanço
da região no plano estadual de

reabertura econômica 

O avanço de fase foi pauta de
assembleia extraordinária do
Consórcio Intermunicipal Grande
ABC, realizada por meio de video-
conferência, na última quarta
(10). Na reunião foi decidido que
cada Prefeitura irá publicar o seu
decreto municipal, de acordo com
as peculiaridades de cada cidade,
para a retomada das atividades de
acordo com o Plano São Paulo.

A Prefeitura de Ribeirão Pires
sinalizou em rede social que está
editando o decreto municipal para

a reabertura controlada de parte
das atividades econômicas. A
publicação das normativas será
realizada em breve. 

Ações conscientes: Para os
chefes dos Executivos municipais,
a participação e colaboração da
sociedade são fundamentais para
conter o avanço da pandemia e
manutenção do Grande ABC na
fase 2, evitando um retorno à fase
1, de alerta máximo.

“A retomada consciente depen-
de da cooperação de todos e da
ajuda conjunta. Por isso, mais uma
vez pedimos a colaboração dos
empresários no cumprimento das
normas sanitárias rígidas contra a
Covid-19, para que não tenhamos
que retroceder” afirmou Gabriel
Maranhão (Cidadania), presidente
do Consórcio ABC e prefeito de
Rio Grande da Serra, o qual reafir-
mou que a população deve conti-
nuar colaborando com o isola-
mento social e com protocolos de
higiene, saindo de casa somente
se for estritamente necessário,
para mitigar os danos da contami-
nação pelo novo coronavírus.

Sete cidades passam da fase de alerta máximo para  controle, a partir de segunda-feira, o que possibilita aberturas com restrições

Grande ABC avança de fase e garante
retomada gradual da economia

Passagem da região do ABC para a fase 2 irá beneficiar o comércio
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Como parte do trabalho de
humanização dos atendimentos
prestados na rede municipal, pro-
fissionais do Hospital de
Campanha de Ribeirão Pires estão
promovendo atividades recreati-
vas. Iniciativas simples, como brin-
cadeiras, sempre supervisionadas
pela equipe médica, auxiliam no
processo de recuperação dos inter-
nados. 

Todos os dias, os pacientes que
estão com quadro estável recebem
mandalas e lápis de cor, atividade
que ajuda a passar o tempo e dis-
trai os participantes. Rodadas de
bingo também estimulam os inter-
nados, que ganham, em meio aos
cuidados de saúde, momentos de
recreação. “Esses são estímulos
importantes que motivam essas

pessoas a seguirem lutando. Levar
alegria e carinho para quem mais
precisa em uma fase que para
alguns é assustadora faz toda a
diferença. Traz esperança e contri-
bui em todo o processo de recupe-
ração”, avalia o secretário de Saúde
de Ribeirão Pires, João Gabriel
Vieira.   

“Temos uma grande satisfação
em fazer parte desse trabalho.
Estar ao lado os pacientes de
COVID-19 é uma experiência nova,
que traz aprendizado para toda a
equipe. Estamos vivendo um
período atípico, em que muitos
dos internados sentem medo e
sofrem pelo afastamento de suas
famílias. Trazer momentos de des-
contração para dentro do Hospital
de Campanha renova as forças des-
ses pacientes e também dos profis-
sionais da Saúde que atuam na uni-
dade”, disse a coordenadora de
Enfermagem do Hospital de
Campanha, Fabiana Bedia. 

Além do atendimento médico e
de enfermagem, os pacientes e
seus familiares contam com acom-
panhamento psicológico durante
todo o período de internação no
Hospital de Campanha. Por conta
das restrições de visitas, chamadas
de vídeo são realizadas para man-
ter o contato e vínculo familiar.

Hospital de Campanha:
atividades recreativas

A Prefeitura de Ribeirão Pires
recebeu na noite da última terça-
feira dez respiradores, para
aumentar a capacidade de atendi-
mento e tratamento de pacientes
com coronavírus. Os equipamen-
tos foram enviados pelo Governo
Estadual e serão encaminhados ao
Hospital de Campanha de
Ribeirão Pires, que atualmente
atua como unidade de retaguarda

da rede municipal no combate a
pandemia.

Anteriormente, o Hospital de
Campanha estava equipado com 7
leitos semi-intensivos, com respi-
radores, e agora, passa a ser 17.
Por isso, a Prefeitura está estrutu-
rando a ala da unidade de campa-
nha para receber os novos apare-
lhos.

“Nossas equipes seguem mobi-

lizadas para a ampliação da capa-
cidade de atendimento da rede
municipal de Saúde. Agradeço às
secretarias de Saúde e de
Desenvolvimento Regional do
Estado por receber e atender as
demandas de nossa cidade”,
declarou o prefeito de Ribeirão
Pires, Adler Teixeira – Kiko (PSDB).

A Prefeitura também reforçou
a equipe médica e de enferma-
gem. “De forma permanente,
estamos atualizando nossos pro-
tocolos e aprimorando, com apoio
do Estado e da União, nossa capa-
cidade hospitalar. Conscientizar
sobre medidas de prevenção e
garantir os cuidados em saúde são
ações prioritárias nesse momen-
to”, avaliou o secretário João
Gabriel Vieira.

Além do atendimento médico
e de enfermagem, os pacientes e
seus familiares contam com
acompanhamento psicológico
durante todo o período de inter-
nação no Hospital de Campanha.

Por conta das restrições de visi-
tas, chamadas de vídeo são reali-
zadas para manter o contato e vín-
culo familiar.

Ribeirão Pires recebe 10
respiradores do Estado

Equipamentos serão direcionados ao Hospital de Campanha da cidade

Divulgação: João Dam
ásio

Aparelho auxília no cuidado de pacientes com dificuldades respiratórias

Bingo é uma das atividades
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No início deste mês, o
Executivo Municipal propôs o
Projeto de Lei que trata sobre a
suspensão do recolhimento da
contribuição previdenciária
patronal ao Instituto Municipal
de Previdência de Ribeirão
Pires - Imprerp.  

Se aprovada pela Casa de
Leis, a legislação municipal ela-
borada pelo prefeito Kiko

Teixeira (PSDB) fará com que
os vencimentos entre 1 de
março de 2020 e 31 de dezem-
bro de 2020, devido pelo muni-
cípio ao instituto, sejam incor-
porados aos saldos devedores a
partir de 1 de janeiro de 2022,
atualizados e acrescidos dos
encargos previstos pela Lei
Municipal.  

Segundo a proposta do pre-

feito, a suspensão se dá em
razão da grave pandemia do
novo coronavírus que afeta
todos os setores.  “É indiscutí-
vel que tais medidas exigem
investimentos e, de outro lado,
acarretam a diminuição da
arrecadação, ocasionando difi-
culdades econômicas e, conse-
quentemente, impossibilitando
que todos os compromissos
assumidos sejam honrados em
dia”, afirma Kiko em mensagem
enviada à Casa Leis.  

Apesar da justificativa, a
oposição não vê com bons
olhos a nova legislação e alega
tratar-se de “calote”. Já o
Sindicato dos Professores das
Escolas Públicas Municipais
(Sineduc) diz que o projeto
comprometerá a aposentadoria
dos servidores municipais.  

Em entrevista à Folha, o
superintendente do Imprerp,
Patrick Pavan, explicou que por
se tratar da suspensão do reco-
lhimento da parte patronal, não
haverá prejuízos ao instituto e
seus servidores. “Poderia cau-
sar um prejuízo se fosse des-
contado o valor dos servidores,
mas não, os servidores não
terão suspensão. O que descon-
ta do servidor, ele é obrigado a
pagar e isso não entra nesse
acordo, até porque só fala da
parte patronal”, expôs Pavan.  

De acordo com o superinten-
dente do Imprerp, Kiko está
embasado em lei de comple-
mento federal que autoriza a
suspensão em face da pande-
mia. Pavan ainda explica que
em mandatos anteriores e por
razões diferentes, houve casos
de prefeitos que não repassa-
vam a parte patronal e que no
final fizeram acordos. “Temos
vários acordos sendo cumpri-

dos da época de outros prefei-
tos também, que não pagaram
a taxa patronal e depois a Lei
permitiu que fosse feito um
acordo.” 

Desde 2017, quando a atual
gestão assumiu o Imprerp, o
fundo previdenciário passou de
R$ 56.274.356,67 para R$
110.698.950,71, em abril deste

ano. “Esse valor é a garantia
dos aposentados, um fundo
que não pode ser mexido. É
uma poupança para o futuro
dos aposentados”, explicou. 

“Eu não posso ver nenhuma
anormalidade porque é permis-
sível por Lei. É aquela coisa, o
que a Lei determina, a gente
cumpre”, finalizou Pavan.

Imprerp afirma que Lei proposta pelo
prefeito Kiko é totalmente permissível

Patrick Pavan é o superintendente do Imprerp

O projeto de lei é de autoria do Prefeito Kiko Teixeira

Executivo Municipal quer a suspensão do recolhimento da contribuição previdenciária patronal ao Imprerp
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Integrantes do 6º BAEP
(Batalhão de Ações Especiais
da Polícia do Grande ABC)
prenderam em flagrante, na
noite da última quarta-feira
(10), um homem, de 36 anos, e

uma mulher, de 19 anos, por
tráfico e associação ao tráfico
de entorpecentes, em Mauá. 

A prisão ocorreu durante
patrulhamento feito por uma
equipe do 6º BAEP pela rua

Teotônio V ilela, no Jardim
Cerqueira César. Os policiais
que executavam o patrulha-
mento preventivo desconfia-
ram do comportamento do
casal e  optaram por realizar a
abordagem. 

A mulher, durante tentativa
de fuga, dispensou uma bolsa
contendo porções de drogas. A
bolsa foi apreendida e a sus-
peita detida, assim como o
rapaz, que também carregava
uma mochila com substâncias
ilícitas. 

Ao todo, foram apreendidas
290 porções de cocaína e 39 de
maconha com o casal, além de
R$ 180, em notas miúdas. Os
entorpecentes estavam emba-
lados, prontos para a venda, e
foram encaminhados à perícia.

A dupla confessou que prati-
cava a venda ilegal de drogas e
foi presa em flagrante e levada
ao 1º Distrito Policial de Mauá,
onde foi autuada pelo crime de
tráfico e associação ao tráfico
de entorpecentes, e permane-
cerá à disposição da Justiça.

6º BAEP prende casal
por tráfico em Mauá

Mais de 300 porções de maconha e cocaína foram apreendidas

A ocorrência foi apresentada pelo 6º BAEP no 1º DP de Mauá

Foto:  Divulgação/ 6º BAEP

Um jovem de 24 anos foi preso
em flagrante após agredir e
ameaçar matar a mãe, na madru-
gada da última quarta-feira (10),
em Ribeirão Pires. O indiciado
ainda teria descumprido a medi-
da protetiva prevista pela Lei
Maria da Penha expedida contra
ele. 

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, com a chegada
da Polícia Militar no local, R.M.C.
fugiu sentido a um matagal próxi-
mo à residência. Após diligências

e com a ajuda de vizinhos, o
agressor foi  encontrado. Devido
ao comportamento agressivo
apresentado, o jovem foi encami-
nhado ao pronto socorro e medi-
cado. A vítima também recebeu
cuidados médicos. 

Diante dos fatos, o homem foi
preso em flagrante pelo delito de
lesão corporal dolosa, ameaça e
descumprimento de medida pro-
tetiva de urgência, decorrente de
violência doméstica. R.M.C.
segue à disposição da Justiça.

Jovem é preso após
agredir e ameaçar mãe

Moradora da Estância regis-
trou um boletim de ocorrência
comunicando uma possível clo-
nagem de seus dados pessoais
para a garantia do Auxílio
Emergencial do Governo
Federal.

Segundo relata no registro da
ocorrência, ao verificar seu
benefício para a movimentação
de saldo pelo aplicativo Caixa
Tem, constatou que seus dados
já haviam sido cadastrados sob
outro e-mail. 

A vítima supõe que seu
número de celular e seus docu-
mentos tenham sido clonados,
uma vez que vem recebendo
mensagens com códigos de veri-
ficação para o auxílio emergen-
cial em momentos que não esta-
va consultando. Ainda houve a
criação de contas nas redes
sociais com seu número. A
mulher acredita que seu auxílio
já tenha sido sacado pelos este-
lionatários. O caso segue sob
apuração da Polícia Civil. 

Mulher relata golpe 
em Auxílio Emergencial
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Jovem é vítima de golpe ao
comprar celular pela internet

Uma jovem de 19 anos foi víti-
ma de um golpe ao tentar comprar
dois aparelhos celulares por um
site, na tarde do último dia 4. 

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, após a vítima
efetuar uma transferência no valor
de R$320 para a suposta entrada e
fornecer seus dados para gerar o
boleto de pagamento, o site onde
havia encontrado o anúncio
sumiu, não tendo a vítima encon-
trado mais o valor. 

O boletim foi registrado via
delegacia eletrônica e encaminha-
do ao delegado titular de Ribeirão
Pires. 

Mulher tem carteira furtada
na região central de RP

No último domingo (7), uma
mulher teve sua carteria furtada
possivelmente nas proximidades
da rua Doutor Felício Laurito,
região central de Ribeirão Pires. O
furto só foi constatado quando a
vítima procurou pelo pertence
dentro de uma loja. Segundo ela, o
zíper da bolsa já estava aberto e a
carteira sumido. O boletim de
ocorrência foi registrado. 

Veículos colidem na 
rua Santo Bertoldo

Dois veículos se envolveram em
um acidente na manhã da última
terça-feira (9), na rua Santo
Bertoldo, em Ribeirão Pires. De
acordo com informações do bole-
tim de ocorrência, um dos veículos
fazia o retorno pela rua Olavo Bilac
quando atingiu o carro que seguia
sentido a rua Miguel Prisco. 

O motorista automóvel que
fazia o retorno para acessar a rua
Santo Bertoldo não quis esperar o
comparecimento da Polícia Militar
no local acidente, uma vez que
teria que efetuar algumas entre-
gas que estavam atrasadas. Não
houve vítimas em decorrência da
colisão. 

Homem é alvo de 
criminosos na Estância

Um homem foi alvo de dois cri-
minosos a bordo de uma motoci-
cleta na noite da última segunda-
feira (8). Segundo informações, a
dupla estava armada e abordou a
vítima na rua Goiânia, região do
bairro Bocaina. Entre os objetos
roubados está a carteira da vítima,
onde estavam documentos e
dinheiro. 

A Polícia Civil de Ribeirão
Pires espera o resultado do
laudo necroscópico para con-
cluir o caso de afogamento do
adolescente de 14 anos, ocorri-
do na tarde da última segunda-

feira (8), na Represa Billings,
próximo a Ponte da Light. 

Em explicação à Folha, o
delegado titular da Estância,
doutor Wagner Milhardo, afir-
mou que trata-se de um proce-

dimento padrão para concluir
se a causa da morte foi  real-
mente afogamento, dispensan-
do possíveis questões que
ainda podem ser desconheci-
das pela investigação. 

A chamada Ponte da Light,
na Estrada Velha do Mar, é um
ponto conhecido como local de
recorrentes afogamentos. No
ocorrido no início desta sema-
na, segundo o boletim de ocor-
rência, o garoto teria saído de
sua casa para andar de bicicle-
ta com um amigo nas imedia-
ções do Jardim Valentina. De
acordo com relatos frisados no
registro, o adolescente teria se
afundado nas águas da represa
e ficado submerso por alguns
instantes. 

Apesar de ter sido socorrido
pelo Corpo de Bombeiros e
encaminhado a Unidade de
Pronto Atendimento - UPA
Santa Luzia, a vítima não resis-
tiu às complicações. 

Com a causa da morte do
garoto de 14 anos em mãos, a
Polícia Civil delineará os possí-
veis passos.

Polícia aguarda laudo sobre
afogamento na Billings

Adolescente de 14 anos morreu no local, próximo a Ponte da Light

O caso foi registrado na Delegacia de Ribeirão Pires, no último dia 8

Foto: Folha Ribeirão Pires
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A Prefeitura de Ribeirão Pires,
por meio da Secretaria de
Participação e Inclusão Social, reali-
za na próxima segunda-feira, 15 de
junho, a partir das 18h30, reunião
ordinária do Conselho Municipal
de Defesa dos Direitos da Mulher.
Por conta do isolamento social em
decorrência da pandemia do
Covid-19, as reuniões estão sendo
realizadas virtualmente pelo apli-
cativo Meet Jitsi, disponível para
Android e iOS, na Sala de Reunião:
CONSMU-R1BP1R35. 

A população pode participar
através do aplicativo no celular e
também pelo computador, através
do link www.meet.jit.si/CONSMU-

R1BP1R35.
Estarão em pauta
Formação da Comissão

Eleitoral; a deliberação sobre a
prorrogação do mandato até o tér-
mino da pandemia ou liberação
das atividades presenciais; a conti-
nuidade das atividades por meio
eletrônico; a identificação e discus-
são das estatísticas da violência
contra a mulher no município e
proposição de iniciativas do Poder
Público para mitigar as ocorrên-
cias; além da deliberação sobre a
adoção de página gratuita na
Internet para estabelecer canal dis-
ponível de informes para a popula-
ção.

Conselho de Defesa da
Mulher se reúne dia 15

Encontro virtual acontecerá a partir da plataforma Google Meet

As intervenções do Boulevard
Gastronômico da Estância
Turística estão em sua  fase final.
O projeto está sendo realizado
pela Prefeitura por meio de con-
vênio com o Dadetur, do

Governo do Estado – assinados
em dezembro de 2017 e em abril
de 2018, respectivamente. 

O “calçadão” da Rua do
Comércio também foi contem-
plado pelos investimentos,

repassados pelo Governo do
Estado, via Dadetur. Desde o iní-
cio desta semana, as equipes tra-
balham na implantação do novo
calçamento da Rua do Comércio,
que terá piso intertravado. Além
das melhorias estruturais na cal-
çada, a área ganhará nova ilumi-
nação. 

A Secretaria de Obras também
realizou, ao longo das últimas
semanas, a instalação de chafariz
entre as ruas Stella Bruna
Nardelli e Fioravante Zampol.
Novos postes de iluminação LED
foram instalados nessa região.
Na Vila do Doce e entorno, com
recursos do Governo Federal, a
Prefeitura dá andamento à refor-
ma de piso e calçadas.

As intervenções já contempla-
ram a Rua Felipe Sabbag, Rua
Stella Bruna Nardelli, Rua
Leonardo Meca, Avenida Fortuna
e Rua Domingos Mejias Morgado
– pavimento e calçada; trecho da
Rua Fioravante Zampol e a Praça
no início da via; Paço Municipal;
Jardim Japonês; trechos de calça-
da na Rua Miguel Prisco; e tre-
chos de calçada na Rua Boa Vista.

Rua do Comércio 
ganha novo calçamento

Intervenções integram fase final do Boulevard Gastronômico 

Novo calçamento na Rua do Comércio terá piso intertravado

Foto: Divulgação/PM
ETRP 
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PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
DECRETO MUNICIPAL Nº 2699 de 04 de Maio de 2020.
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar na Prefeitura de Rio Grande da Serra.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que san-
ciona e promulga o seguinte:
Art. 1º – Fica aberto nas secretarias de Saúde e de Obras e Planejamento, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 710.970,48 (setecentos e dez mil, nove-
centos e setenta reais e quarenta e oito centavos) observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do inciso II do
art. 8º e do inciso III do art. 9º da Lei Municipal nº 2.341 de 05 de dezembro de 2019, conforme segue:

Art. 2º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá de excesso de arrecadação, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inci-
so II da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º – Fica transposto na Secretaria de Finanças o valor de R$ 229.330,00 (duzentos e vinte e nove mil, trezentos e trinta reais) observando as classificações
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do inciso III do Art. 8º da Lei Municipal nº 2.341 de 05 de dezembro de 2019, conforme segue:

Art. 4º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da transposição no valor de R$ 229.330,00 (duzentos e vinte e nove mil,
trezentos e trinta reais) das seguintes dotações observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 5º – Fica aberto na Secretaria de Finanças, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 24.700,00 (vinte e quatro mil e setecentos reais) observando
as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do inciso II artigo 8º da Lei Municipal nº 2.341 de 05 de dezembro de 2019,
conforme segue:

Art. 6º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da anulação parcial no valor de R$ 24.700,00 (vinte e quatro mil e sete-
centos reais) das seguintes dotações observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 7º - Ficam alterados, em igual valor os anexos 2 e 3 da Lei Municipal  nº 2.230 de 05 de Dezembro de 2017 – Plano Plurianual e da Lei nº 2.315 de 15 de
julho de 2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº 2.341 de  05 de Dezembro de 2019 – Lei do Orçamento Anual (LOA).
Art. 8º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo os efeitos à data de 04 de Maio de 2020.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 04 de Maio de 2020 – 57º Ano de Emancipação político-administrativa do município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira

Prefeito Municipal
Adriano Paciente Gonçalves

Secretário de Finanças
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”RESUMO:
PROCESSO 622/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº
16/2020 - OBJETO: Registro de preços para forneci-
mento de cimento.
DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO o objeto
da licitação em epígrafe, com amparo no art. 4º, XXII,
da Lei Federal 10.520/02 c/c Decreto Municipal
1662/2006, de acordo com o Despacho da Pregoeira:
DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o objeto
da licitação em epígrafe, conforme segue: 
Empresa: Mavi Comercial e Serviços Ltda EPP
Item 01, Qtd. 1.000 unid., Valor Unitário R$ 28,50,
Valor Total R$ 28.500,00; 
Valor Total da Empresa: R$ 28.500,00. 
Prefeito: Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
09/06/2020”
RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº
09/2015 - Proc. nº 759/2014 – CONTRATADA:
TELEFÔNICA BRASIL S.A - Objeto: Contratação de
empresa para prestação de serviços em telefonia fixa
comutada analógica e digital STFC, para ligações
locais, longa distância, nacional e internacional, bem
como, fornecimento de equipamentos em comodato.
– Período: 12 (doze) meses. Data Assinatura:
11/05/2020. Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
Prefeito, 11/05/2020.
RESUMO DO CONTRATO nº 06/2020 - Proc. nº
694/2020 – CONTRATADA: TICKET SERVIÇOS S/A
- Objeto: Contratação de empresa especializada em
gerenciamento, implementação, administração e for-
necimento de ticket alimentação. – Período: 12 (doze)
meses. Data Assinatura: 26/05/2020. Luis Gabriel
Fernandes da Silveira – Prefeito, 26/05/2020.
RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº
06/2020 - Proc. nº 694/2020 – CONTRATADA: TIC-
KET SERVIÇOS S/A - Objeto: Contratação de empre-
sa especializada em gerenciamento, implementação,
administração e fornecimento de ticket alimentação. –
Data Assinatura: 04/06/2020. Luis Gabriel Fernandes
da Silveira – Prefeito, 04/06/2020.
Pregão Presencial n° 22/20 - PROCESSO 654/2020 -
OBJETO: Registro de preços para aquisição de Kits
de alimentação para atender a demanda do Cras.
DATA DE ABERTURA: 25 de junho de 2020, às 10

horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SF,
situado na Avenida D. Pedro I, 10 – Centro, Rio
Grande da Serra/SP.
O edital, anexos, demais informações e esclareci-
mentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico
www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-
mail rgs.licitacoes@gmail.com ou no Departamento
de Licitações, e telefones para contato: (11) 4820-
3366.
Adriano Paciente Gonçalves, Secretário de Finanças
– 10/06/2020.
”RESUMO:
PROCESSO 409/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº
15/2020 - OBJETO: Registro de preços para forneci-
mento de areia, pedra, pedrisco, rachão, bica corrida
e massa asfáltica, para atender as necessidades das
Secretarias Municipais e demais Órgãos da Prefeitura
de Rio Grande da Serra.
DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO o objeto
da licitação em epígrafe, com amparo no art. 4º, XXII,
da Lei Federal 10.520/02 c/c Decreto Municipal
1662/06, de acordo com o Despacho da Pregoeira:
DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o objeto
da licitação em epígrafe, conforme segue:
Empresa: Guarani Indústria, Comércio e Serviços
Ltda
Item 01: Qtd. 1.000 – Vl. Unit - R$ 123,00 – Valor Total
- R$ 123.000,00; Item 08: Qtd. 200 – Vl. Unit - R$
85,00 – Valor Total - R$ 17.000,00 - Valor Total da
Empresa: R$ 140.000,00
Empresa: X Roque & Mezzina Mat. Para Construção
Ltda
Item 02: Qtd. 1.000 - Vl. Unit. R$ 95,90 - Valor Total -
R$ 95.900,00; Item 04: Qtd. 500 - Vl. Unit. R$ 109,00 -
Valor Total - R$ 54.500,00; Item 05: Qtd. 200 - Vl.
Unit. R$ 109,00 - Valor Total - R$ 21.800,00; Item 06:
Qtd. 200 - Vl. Unit. R$ 117,00 - Valor Total - R$
23.400,00 - Valor Total da Empresa: R$ 195.600,00
Empresa: Construtora Estrutural Ltda
Item 07: Qtd. 1.000 - Vl. Unit. R$ 95,90 - Valor Total -
R$ 95.900,00 - Valor Total da Empresa: R$ 95.900,00
Item 03 restou deserta.
“Prefeito Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
09/06/2020”

PROCESSO Nº 2250/2019 – PREGÃO N°18/2020 -
OBJETO: Registro de Preços de utensilio de refeitório,
copa e cozinha, para as unidades escolares da Rede
Municipal de Ensino: creche e Pré-escola, para aten-
der a Secretaria de Educação. Considerando o decre-
to n° 2705 de 10 de junho de 2020, de ponto facultati-
vo no dia 11 e 12 de julho de 2020, fica o presente
Pregão adiado, ficando assim a nova abertura para o
dia 16/06/2020, às 10h00min no DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÕES – SF, situado na Av. D. Pedro I, 10 –
Centro de Rio Grande da Serra/SP. O edital, anexos,
e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço
eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicita-
dos pelo email rgs.licitacoes@gmail.com ou no
Departamento de Licitações – Telefone (11) 4820-
3366. Adriano Paciente – Secretário Municipal de
Finanças.
PROCESSO Nº 43/2020 – PREGÃO N°19/2020 -
OBJETO: Registro de Preços de mobiliário, para aten-
der a Secretaria de Educação e Cultura.
Considerando o decreto n° 2705 de 10 de junho de
2020, de ponto facultativo no dia 11 e 12 de julho de
2020, fica o presente Pregão adiado, ficando assim a
nova abertura para o dia 17/06/2020, às 10h00min no
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SF, situado na
Av. D. Pedro I, 10 – Centro de Rio Grande da Serra/SP.
O edital, anexos, e esclarecimentos, poderão ser obti-
dos no endereço eletrônico
www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo
email rgs.licitacoes@gmail.com ou no Departamento
de Licitações – Telefone (11) 4820-3366. Adriano
Paciente – Secretário Municipal de Finanças.
DESPACHO DO PREFEITO - PROCESSO Nº
807/2020 - Ratifico a justificativa da Secretária
Municipal de Saúde e aprovo a Dispensa de Licitação,
com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei nº
8.666/93 c/c o artigo 4 da Lei nº 13.979/20, para a
“Contrato Emergencial 90 dias, Lavanderia Hospitalar,
para higienizar os enxovais dos leitos da UPA –
Unidade de Pronto Atendimento”,  conforme segue:
Fornecedor: VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA
LTDA - CNPJ: 03.788.787/0001-96 - Valor Total: R$
30.000,00 (Trinta Mil Reais) - “Luis Gabriel Fernandes
da Silveira – Prefeito, 05/06/2020”.

RESUMO:
DESPACHO DO PREFEITO: “Ratifico a Justificativa
do Secretário Municipal de Segurança Urbana,
Trânsito e Defesa Civil e aprovo a Inexigibilidade de
Licitação, com fundamento no artigo 25, inciso I, da
Lei Federal nº 8.666/93 para a Aquisição de 1.000
(Mil) Munições – Munição Marca: CBC, de fabricação
nacional, modelo: Mun CBC 380Auto Etog 95gr Colm
A e Aquisição de 5.000 (Cinco mil) Munições –
Munição Marca: CBC, de fabricação nacional, mode-
lo: Mun CBC 380Auto Treina Chog 95gr A, para a
Guarda Civil Municipal, através da empresa COMPA-
NHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS – CNPJ
57.494.031/0001-63, pelo valor total de R$ 17.280,00.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
09/06/2020.”
RESUMO:
DESPACHO DO PREFEITO: “Ratifico a Justificativa
do Secretário Municipal de Segurança Urbana,
Trânsito e Defesa Civil e aprovo a Inexigibilidade de
Licitação, com fundamento no artigo 25, inciso I, da
Lei Federal nº 8.666/93 para a Aquisição de 1.000
(Mil) Munições – Munição Marca: CBC, de fabricação
nacional, modelo: Mun CBC 380Auto Etog 95gr Colm
A e Aquisição de 5.000 (Cinco mil) Munições –
Munição Marca: CBC, de fabricação nacional, mode-
lo: Mun CBC 380Auto Treina Chog 95gr A, para a
Guarda Civil Municipal, através da empresa COMPA-
NHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS – CNPJ
57.494.031/0001-63, pelo valor total de R$ 17.280,00.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
09/06/2020.”

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.705, DE 10 DE JUNHO

DE 2.020
“Dispõe sobre a suspensão do expediente nas repar-
tições públicas municipais nos dias 11 e 12 de junho
de 2.020.”
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA, Prefeito
Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por lei e:
Considerando a antecipação do feriado municipal de
Corpus Christi conforme autorizado pelo Decreto
Municipal nº. 2.704, de 19 de maio de 2.020, como
forma de amenizar os efeitos e conter os avanços da
pandemia decorrente do Coronavírus (Covid-19).
Considerando que o Estado de São Paulo editou o
Decreto nº. 65.009, de 8 de junho de 2.020, suspen-
dendo o expediente das repartições públicas esta-
duais que especifica, nos dias 11 e 12 de junho de
2020;
DECRETA
Art. 1º. - Fica suspenso o expediente nas repartições
públicas municipais nos dias 11 (quinta-feira) e 12
(sexta-feira) de junho de 2.020. 
Art. 2º. – O disposto neste Decreto não se aplica às
repartições públicas que prestam serviços essenciais
e de interesse público que tenham funcionamento
ininterrupto. 
Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 10 de
junho de 2.020 - 56º. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira  
Prefeito Municipal
Publicado no quadro de editais na mesma data e pela
imprensa na forma da lei 

DECRETO MUNICIPAL Nº 2700 DE 04 DE MAIO DE 2020.
“Dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Especiais no Orçamento 2020.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que san-
ciona e promulga o seguinte:
Art. 1º – Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial nas secretarias de Educação e Cultura, Saúde e Cidadania e Inclusão Social, no valor de
R$ 1.316.617,60 (um milhão, trezentos e dezesseis mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta centavos), observando as classificações Institucional, Funcional,
Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 2º - O crédito adicional especial de que trata o artigo anterior será coberto com recursos de excesso de arrecadação, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º,
inciso II da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º – Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial nas secretarias de Governo; Assuntos Jurídicos; Educação e Cultura; Finanças;
Administração; Obras e Planejamento; Serviços Urbanos; Desenvolvimento Econômico e Turístico; Gabinete do Prefeito; Comunicação; Verde e Meio Ambiente;
Juventude, Esporte e Lazer; e Segurança Trânsito e Defesa Civil, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), observando as classificações Institucional, Funcional,
Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 4º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da anulação no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da seguinte dota-
ção observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 5º – Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial nas secretarias de Cidadania e Inclusão Social e Educação e Cultura, no valor de R$
44.800,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais), observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 6º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da transposição no valor de R$ 44.800,00 (quarenta e quatro mil e oito-
centos reais) das seguintes dotações observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 7º - Os créditos adicionais especiais de que tratam os artigos anteriores estão amparados pelo Decreto Municipal nº 2688 de 24 de Março de 2020, pelo
artigo 3º do Decreto Legislativo Estadual nº 2.495 de 31 de Março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios do Estado de São
Paulo, e pelos artigos 41, inciso III, e 44, ambos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.   
Art. 8º - Ficam alterados, em igual valor os anexos 2 e 3 da Lei Municipal  nº 2.230 de 05 de Dezembro de 2017 – Plano Plurianual e da Lei nº 2.315 de 15 de
julho de 2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº 2.341 de  05 de Dezembro de 2019 – Lei do Orçamento Anual (LOA).
Art. 9º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo os efeitos à data de 04 de Maio de 2020.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 04 de Maio de 2020 – 57º Ano de Emancipação político-administrativa do município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
Adriano Paciente Gonçalves
Secretário de Finanças[

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.

RAMON  JÚNIOR VIRGINIO,  estado  civil
solteiro,  profissão auxiliar administrativo,  nasci-
do  em  Mauá,  SP  no dia oito de outubro de mil
novecentos  e noventa e dois (08/10/1992), resi-
dente e domiciliado Rua Fernão  Dias, 178,
Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ VIR-
GINIO DOS SANTOS e de VERIDIANA MARIA
DA SILVA. JÉSSICA   GONÇALVES  DE
JESUS,  estado  civil  divorciada,  profissão auxi-
liar de enfermagem, nascida em Mauá, SP no
dia dezoito de julho de mil  novecentos e noven-
ta e dois (18/07/1992), residente e domiciliada
Rua  Fernão  Dias, 178, Colônia, Ribeirão Pires,
SP, filha de JURANDIR DE JESUS e de LAU-
RENICE GONÇALVES DA SILVA.                           

EDUARDO  FRANCISCO  CARDOSO,
estado civil solteiro, profissão analista de  siste-
mas,  nascido  em  Ribeirão Pires, SP no dia
vinte e cinco de novembro  de  mil  novecentos e
oitenta e um (25/11/1981), residente e domicilia-
do  Rua  Virgílio  Roncon,  872, Santana,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOSE FRANCISCO
CARDOSO e de ANGELINA DE APARECIDA
CARDOSO. DÉBORA  ALENCAR DE SOUZA,
estado civil solteira, profissão compradora, nas-
cida  em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte  e  seis
de agosto de mil novecentos e noventa e cinco
(26/08/1995), residente e domiciliada Rua Virgílio
Roncon,  872,  Santana, Ribeirão Pires, SP, filha
de JAIR DE SOUZA e de ELIEUSA MARIA DE
ALENCAR SOUZA.                            

SERGIO  RICARDO CHRISTANI, estado
civil divorciado, profissão operador de  caldeira,
nascido em Ribeirão Pires, SP no dia quatro de
abril de mil  novecentos e setenta e três
(04/04/1973), residente e domiciliado Rua
Alemanha (Jd Alvorada), 12, Colônia, Ribeirão
Pires, SP, filho de ANTONIO CARLOS CHRIS-
TANI e de LIGIA DE OLIVEIRA. ROSEMEIRE
RODRIGUES   RABOLA,  estado  civil  divorcia-
da,  profissão recepcionista, nascida em Mauá,
SP no dia vinte e dois de abril de mil novecentos
e setenta e três (22/04/1973), residente e domi-
ciliada Rua Alemanha  (Jd  Alvorada),  12,
Colônia,  Ribeirão Pires, SP, filha de VALTER
RODRIGUES RABOLA e de JUSSARA DE OLI-
VEIRA RODRIGUES.           

DIOGO  MIRANDA  DE  JESUS  SANTOS,
estado  civil  solteiro, profissão ajudante  de
entrega, nascido em Juazeiro, BA no dia vinte e
quatro de agosto  de  mil novecentos e noventa
e cinco (24/08/1995), residente e domiciliado
Rua  Doutor Pirajá, 221, Centro Alto, Ribeirão
Pires, SP, filho de GERALDO GOMES DOS
SANTOS e de MARILENE MIRANDA DE
JESUS. BEATRIZ  CONCEIÇÃO  DA SILVA,
estado civil solteira, profissão do lar,nascida em
Santo André, SP no dia três de setembro de mil
novecentos e noventa  e  quatro  (03/09/1994),
residente  e domiciliada Rua Doutor Pirajá,  221,
Centro Alto,  Ribeirão  Pires,  SP, filha de ADE-
MILSON CONCEIÇÃO DA SILVA e de MARIA
CONCEIÇÃO DA SILVA.                     

BRUNO ALMEIDA  MARIANO,  estado civil
solteiro, profissão ajudante de padeiro,  nascido
em  Santo André, SP no dia quatorze de abril de
mil novecentos  e  noventa  e um (14/04/1991),
residente e domiciliado Rua Paraisópolis,  20,
Pilar  Velho,  Ribeirão  Pires, SP, filho de OSMAR
MARIANO e de SANDRA MARIA NUNES
ALMEIDA MARIANO. LETÍCIA SILVA DOS
SANTOS, estado civil solteira, profissão ajudan-
te de cozinha,  nascida  em  Mauá,  SP  no  dia
dezessete de dezembro de mil novecentos e
noventa e cinco (17/12/1995), residente e domi-
ciliada Rua Paraisópolis,  20,  Pilar Velho,
Ribeirão Pires, SP, filha de ARIVALDO SOUZA
DOS SANTOS e de LÚCIA APARECIDA DA
SILVA.  

EDITAL DE PROCLAMAS DE MAUÁ

ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES,
de nacionalidade brasileira, estado civil solteiro,
profissão operador logístico, natural de Mauá-SP,
nascido no dia vinte e três de julho de mil nove-
centos e setenta e sete, residente e domiciliado
na Rua José Manoel de Siqueira, nº 84, casa 2,
Jardim São Jorge do Guapituba, em Mauá-SP,
filho de MAURO RODRIGUES e de MARIA APA-
RECIDA DOS SANTOS RODRIGUES e CRIS-
TILAINE APARECIDA THEODORO, de naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profissão
optometrista, natural de Santo André-SP,  nasci-
da no dia ito de janeiro de mil novecentos e oiten-
ta, residente e domiciliada na Rua Pedro Pelizon,
nº 18, Aliança, em Ribeirão Pires-SP, filha de
RAMANDO JOSÉ THEODORO e de MARIA
APARECIDA THEODORO.

EEddiittaall  ddee  PPrrooccllaammaass

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
ATO DA MESA 003.06.2020

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio
Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
do Município e pelo Regimento Interno da Câmara,
tendo em vista as orientações de isolamento social de
pessoas que tiveram contato com pessoas ou fami-
liares diagnosticados e com exames testados positi-
vos e possível sintoma de possível contaminação de
coronavírus e seguindo orientações para conter a dis-
seminação do Covid-19.  

RESOLVE:
Artigo 1.º - Fica suspenso a realização de

Sessões Ordinárias, extraordinárias, solenes, bem
como a realização de qualquer reunião presencial
nas dependências da Câmara Municipal, em especial
atendimento presencial ao público, a partir de 04 de
junho até 15 de junho de 2020, podendo ser prorro-
gado, caso haja necessidade ou orientações do
Sistema de Saúde, visando a prevenir a propagação
do novo Coronavirus (Covid-19), bem como, reduzir a
exposição dos possíveis grupos de risco e também
de funcionários e Vereadores, bem como munícipes,
diante de uma infecção pelo vírus.

Caso haja aumento dos casos de contaminação,
impossibilitando o retorno das sessões presenciais
em nossa cidade, esta Casa de Leis poderá adotar o
sistema de Sessões virtuais, que já se encontra em
estudos

Artigo 2º - Todos os eventos agendados no
Plenário e na Sala de Reuniões, terão suas autoriza-
ções canceladas.

Artigo 3º -  A Câmara Municipal de Rio Grande
da Serra adotará as seguintes medidas exemplifica-
das, sem prejuízo de outras, expressamente justifica-

da, para fins de contenção do avanço da pandemia, a
saber:

a) Continuidade do rodízio de servidores
nos setores, com jornada de trabalho reduzida e
home office, conforme disposto no Ato do Presidente
nº 001, de 19 de março de 2020;

b) Fica proibido a circulação de pessoas
(funcionários), prestadores de serviços, sem a devida
adoção de medidas preventivas nesta Casa de Leis; 

c) O atendimento ao público continuará
através de meio telefônico e/ou eletrônico.

Artigo 4.º - Funcionários classificados nos grupos
de risco definidos pela Organização Mundial de
Saúde – OMS – estarão dispensados do expediente.
São considerados grupo de risco:

I- Pessoas com mais de 60 (sessenta)
anos;

II - Pessoas com quadros clínicos crônicos tais
como diabetes, hipertensão, insuficiência renal crôni-
ca ou doenças respiratórias crônicas (por exemplo)
asma ou bronquite;

II- Pessoas com sistema imunológico
fraco ou imunossuprimido, pessoas com tratamento
de câncer, com HIV, submetidas a transplante de
órgão, entre outras causas

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, 03
de junho de 2020 – 56º Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.

Vereador Silvio Meneses
Presidente em exercício
Vereador Jonathan Rago

1º Secretário
Vereador João Batista Dias

2º Secretário
Marcelo Alves da Silva

3º Secretário 
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Aos 29 anos recém completa-
dos, no último dia 31 de maio, o
Restaurante e Pizzaria Canoa
Quebrada vislumbrou oportunida-
des nas novas condições impostas
pela pandemia do coronavírus, que
afetaram drasticamente o setor da
gastronomia.

Foi do passado de sucesso na
vida noturna que surgiu o projeto

“Canoa Live Music”, idealizado pelo
sócio-proprietário Cesar Ferreira. 

“Com a mudança imposta pela
pandemia, pensamos numa forma
de levar aos clientes não só os nos-
sos pratos, mas também a expe-
riência de uma noite de lazer, como
nas nossas Quinta Arriba, com car-
dápio Tex-Mex, e as Sextas-Livres,
com porções e chopp, onde a
música ao vivo dava todo o clima
de happy hour”, explica Cesar.

A proposta do Canoa Live Music
também contempla a possibilidade
de proporcionar alguma renda aos
artistas que se apresentam, uma
vez que sem o couvert artístico ou
cachê, muitos músicos se viram
totalmente sem renda, e o formato
da Live permite a arrecadação de
doações espontâneas.

“Foi uma forma que encontra-
mos de também agradecer a esses
artistas que muito contribuíram
para o sucesso do Canoa ao longo

destes quase 30 anos”, completa
César.

Desde a primeira apresentação,
no dia 30 de abril com o cantor
Nandu, mais de 15 artistas e ban-
das já se apresentaram e as lives do
Canoa já tiveram mais de um
milhão de visualizações, com mais
de 300 mil acessos no YouTube,
Facebook e Instagram. 

Para a realização do projeto foi
montada uma estrutura profissio-
nal no piso superior do restauran-
te, em parceria com a empresa
Fesst Eventos, que está disponibili-
zada para terceiros que desejem
fazer lives ou gravações. “Como
todos os comércios, tivemos que
nos adaptar à crise da pandemia,
pois ninguém teve como prever ou
teve tempo para planejar algo. Mas
com criatividade e muito trabalho,
conseguimos inovar e oferecer ser-
viços mais atrativos aos clientes”,
finaliza William Ferreira.

Lives do Canoa somam 300 mil
acessos nas plataformas digitais

Canoa Quebrada inova
com lives temáticas
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Um dos setores que foram
menos afetados pela pandemia
foi a área gastronômica, espe-
cialmente àqueles que viram
no delivery uma oportunidade
de manter as vendas em alta.

Em 2016, Claudio Eugênio
Tobias, e sua esposa, Lisangela,
inauguraram a Adega Pit Stop,
comercialização de bebidas, e

em 2018 o Pit Stop Food, situa-
da na Avenida Humberto de
Campo, 3259, a fim de oferecer
lanches artesanais, porções e
espetos, tendo como método
inspirado no pit stop de fórmu-
la 1. Neste caso, os consumido-
res fazem o pedido para rápido
consumo no local ou para via-
gem, tendo no cardápio opções

variadas para almoço e para o
happy hour. 

Após o isolamento social da
população, as entregas por
delivery aumentaram e com
isso, o estabelecimento passou
a entregar as encomendas na
microrregião: Ribeirão Pires,
Rio Grande da Serra e Mauá.

Os hambúrgueres artesa-
nais, a porção de tilápia e lin-
guiça de Bragança artesanal
passaram a ser os mais consu-
midos e pedidos no Pit Stop.
Além disso, os vinhos do sul de
Bento Gonçalves, que ganha-
ram o rótulo da Adega, tam-
bém passaram a ter grande
procura.

Atualmente, Claudio conta
com três funcionários, entre
cozinheiros e chapeiros, para
atender a demanda de pedidos.

O atendimento é realizado
de segunda a quinta-feira das
9h às 15h; de sexta e sábado
das 9h às 20h; e aos domingos
das 9h às 14h. Mais informa-
ções: 4823-6461, 3823-4625 e
97402-1121.

Adega Pit Stop vê pedido
de delivery disparar

O volume de entregas aumentou após isolamento da população

Hambúrguer artesanal e vinho branco passaram a ter grande procura



1155SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  1122  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22002200 CCuulliinnáárriiaa FFoollhhaa  



1166 SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  1122  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22002200CCiiddaaddeeFFoollhhaa  

O governador João Doria
anunciou na última quinta-feira
(11) uma parceria inédita entre o
Instituto Butantan e a farmacêu-
tica chinesa Sinovac para produ-
ção e testes em estágio avançado
de uma vacina contra o coronaví-
rus. O acordo prevê testagem em
9 mil voluntários no Brasil e for-
necimento de doses até junho de
2021 se a imunização se provar

eficaz e segura.
Em coletiva de imprensa Dória

informou que a parceria é históri-
ca. “O Instituto Butantan fechou
acordo de tecnologia com a
gigante farmacêutica Sinovac
Biotech para a produção da vaci-
na contra o coronavírus", decla-
rou o governador.

"A vacina do Butantan é das
mais avançadas. Estudos indicam

que ela estará disponível no pri-
meiro semestre de 2021. Com
ela, poderemos imunizar milhões
de brasileiros", reforçou Doria.

A vacina é chamada de
CoronaVac pela farmacêutica chi-
nesa e já foi administrada com
sucesso em cerca de mil pessoas
na China nas fases clínicas um e
dois - antes, já havia sido aprova-
da em testes de laboratório e em
macacos. Com o controle da pan-
demia na Ásia, a empresa sediada
em Pequim buscava cooperação
com outros países para dar
sequência à etapa final de testes.

"Poucos meses após a confir-
mação do primeiro caso de
Covid-19 no país, São Paulo vai
liderar um ensaio clínico fase três
e se prepara para iniciar a produ-
ção nacional de uma vacina pro-
missora, que poderá ser disponi-
bilizada em tempo recorde na
rede pública de saúde", afirmou o
diretor do Instituto Butantan,
Dimas Tadeu Covas.

Com a formalização do acordo,
o Butantan submeterá a proposta
de ensaio clínico à aprovação dos
comitês de ética e pesquisa. Após

o aval, a testagem poderá ser ini-
ciada em julho.

O ensaio clínico vai verificar
eficácia, segurança e o potencial
do medicamento para produção
de respostas imunes ao coronaví-
rus nos 9 mil voluntários. O
Butantan vai preparar centros de
pesquisa para condução dos estu-
dos em todo o Brasil.

Se a vacina for aprovada, a
Sinovac e o Butantan vão firmar
acordo de transferência de tecno-
logia para produção em escala
industrial tanto na China como no
Brasil para fornecimento gratuito
ao SUS (Sistema Único de Saúde).
Os passos seguintes são o registro
do produto pela Anvisa e forneci-
mento da vacina em todo o
Brasil.

"Estamos orgulhosos de parti-
cipar da luta contra a Covid-19 e
esperamos trabalhar com o
Instituto Butantan para ajudar o
povo do Brasil. Com a parceria, a
Sinovac poderá aumentar a velo-
cidade sem precedentes de
desenvolvimento do CoronaVac
sem comprometer nossos altos
padrões e procedimentos de

segurança", disse em nota o
Presidente e CEO da Sinovac,
Weidong Yin.

Como funciona: De acordo
com a OMS (Organização
Mundial de Saúde), há cerca de
136 candidatas a vacinas contra o
coronavírus em estudos em todo
o mundo, mas somente dez estão
na fase de ensaio clínico, que per-
mite testagem em humanos. A
vacina da Sinovac é baseada na
manipulação em laboratório de
células humanas infectadas com
o coronavírus.

A vacina, então, é produzida
com fragmentos "desativados"
do coronavírus para inoculação
em humanos. Com a aplicação da
dose, o sistema imunológico pas-
saria a produzir anticorpos contra
o agente causador da Covid-19.

É o mesmo princípio usado em
outras vacinas globalmente bem-
sucedidas, como as do sarampo e
poliomielite. O Butantan é o prin-
cipal produtor de soros e vacinas
do Brasil e possui expertise reco-
nhecida em todo o mundo em
tecnologias de imunização.

Dória anuncia parceria com laboratório
chinês para produzir vacina contra Covid

Governador João Dória sinalizou que testes clínicos terão início em julho

Parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac prevê ensaio clínico entre 9 mil voluntários no Brasil


