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Quatro empresas compa-
receram à Sessão Pública
para recebimento e abertura
dos envelopes contendo as
propostas de preço para as
obras de construção de um
novo viaduto na Rodovia
Índio Tibiriçá (SP-031), em
Ribeirão Pires. O valor orça-
do no edital é de R$ 3
milhões.
No km 47,700 da SP-031

serão executados serviços
para implantação de um
novo viaduto, incluindo a
elaboração de projeto execu-
tivo. A duração dos trabalhos
está prevista para seis meses,
após o início das interven-
ções na pista. Página 03

Rodovia Índio
Tibiriçá terá
novo viaduto
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Volta às aulas
O Governo do Estado de São Paulo anun-

ciou na última semana as mudanças que irão
ocorrer ao longo desse ano letivo nas escolas
estaduais. São várias as mudanças, porém,
espera-se que com elas venha também as
mudanças na qualidade do ensino, na valori-
zação dos profissionais da Educação e acima
de tudo venha de dentro de casa que
os estudantes devem respeitar os pro-
fessores e funcionários da rede, além
de respeitar os demais amigos estu-
dantes. 
Não é de hoje que se vê na mídia

em geral vários episódios deploráveis de alu-
nos desrespeitando professores e até partin-
do para agressão contra quem está dentro da
sala de aula apenas para transmitir conheci-
mento. Diante disso, pensa-se, o que está
ocorrendo com nossos jovens, que chegam
até a agredir um professor? Será que a famí-

lia não está cumprindo com o seu papel de
educar? Pois educar vem de casa, de berço
como diria os avós.
Contudo, é importante inovar na Educação

e as principais novidades são a previsão de
períodos de recesso após o término do 1º e
do 3º bimestres, com atividades diferencia-

das opcionais nas escolas que mais
precisam e que apresentarem proje-
tos para favorecer a aprendizagem;
Semanas de Estudos Intensivos para
recuperar, reforçar e aprofundar
aprendizagens de todos os estudan-

tes, de forma alinhada às avaliações; e plane-
jamento escolar que cumpra os 200 dias leti-
vos, para efetivar os direitos de aprendiza-
gem dos estudantes, potencializado pelo
Método de Melhoria de Resultados.
Enfim, que nossos estudantes tenham

consciência e se dediquem a aprender!

MMuuddaannççaass
ffoorraamm  

aannuunncciiaaddaass
ppeelloo  GGoovveerrnnoo

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

Bons resultados só vêm com bons profissionais
Não há dúvidas de que para obter bons

resultados é necessário ter empenho, dedica-
ção e comprometimento. Essas três regras bási-
cas são evidentes no trabalho efetuado pela
Polícia Civil de Ribeirão Pires desde que a nova
administração, que completa um ano de atua-
ção nesta sexta-feira (31), adotou um dos
melhores métodos de trabalho: estar
à disposição da população.  
Durante esses doze meses de tra-

balho, liderado pelo Doutor Wagner
Milhardo e executado por todos os
membros do Distrito Policial, foi possí-
vel notar que a cidade de Ribeirão
Pires está em boas mãos ao contar com profis-
sionais comprometidos com suas funções.   
Com operações semanais e integradas, os

munícipes passaram a ver uma atuação dife-
renciada da Polícia Civil que agora se faz pre-
sente também nos bairros mais afastados da
cidade, prestando atendimento e auxílio iguali-
tário a todas as classes sociais.  

O comprometimento se faz presente em
todos os setores da Delegacia de Polícia Doutor
Evandro Lima e o resultado não poderia ser
melhor: fechar o ano com bons resultados.
Com quedas nos principais indicadores crimi-
nais e aumento significativo na produção poli-
cial - que quase bateu 400 pontos em maio de

2019 - a equipe de Doutor Wagner
Milhardo demonstra que não está
para brincadeira quanto o assunto é
trabalho. 

O bom exemplo da Polícia Civil de
Ribeirão Pires deveria servir de inspi-
ração e exemplo para os demais

órgãos da cidade que clamam por bons resulta-
dos e profissionais comprometidos. É claro que
ainda há muito que a fazer, e a sociedade pede
cada vez mais por segurança. No entanto, o pri-
meiro ano da nova administração nos dá espe-
rança de que dias melhores brilharão na
Estância, basta haver pessoas honestas e deter-
minadas a cumprir com seus deveres. 
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Que no encontro estadual do
Cidadania ocorrido no último
sábado na Assembleia
Legislativa, o prefeito de Rio
Grande da Serra, Gabriel
Maranhão, foi o representante
dos Executivos do Estado a com-
por a mesa do evento e também
fazer uso da palavra.

** *

Que além de Maranhão,
representando a região do
Grande ABC, também compôs a
mesa e fez uso da palavra o
deputado federal Alex Manente.

* * *
Que Alex, em seu discurso,

enfatizou bastante a união da

sociedade para a aprovação da
PEC sde sua autoria que trata da
prisão após condenção em
segunda instância.

* * *

Que mais uma candidata des-
ponta para disputar a Prefeitura
de Ribeirão Pires, trata-se da
empresária Marisa das Casas
Próprias, que deverá concorrer
ao Executivo pela legenda
Solidariedade.

* * *
Que a filiação de Marisa

acontecerá no próximo dia 3 de
fevereiro às 19h na Câmara
Municipal e contará com as pre-
senças dos deputados Paulinho
(federal) e Alexandre Pereira
(estadual).

* * *
Que mais partidos estudam a

possibilidade de lançar candida-
tos a prefeito em 2020. É espe-
rar para ver!

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

Licitação para construção
de novo viaduto na Tibiriçá
recebe quatro propostas

Serviços serão realizados com recursos do Governo do Estado de São Paulo

Quatro empresas comparece-
ram à Sessão Pública para recebi-
mento e abertura dos envelopes
contendo as propostas de preço
para as obras de construção de
um novo viaduto na Rodovia
Índio Tibiriçá (SP-031), em
Ribeirão Pires. O valor orçado no
edital é de R$ 3 milhões.

A sessão foi realizada na tarde
desta quarta-feira, 29, em São
Paulo, na sede do Departamento
de Estradas de Rodagem (DER),

órgão vinculado à Secretaria de
Logística e Transportes.

No km 47,700 da SP-031 serão
executados serviços para implan-
tação de um novo viaduto,
incluindo a elaboração de projeto
executivo. A duração dos traba-
lhos está prevista para seis meses,
após o início das intervenções na
pista.

Com as obras, a rodovia ganha-
rá fluidez de tráfego, mais confor-
to e segurança aos mais de 19 mil

veículos que passam diariamente.
Além de beneficiar diretamente
os mais de 100 mil habitantes do
município, as obras irão fortalecer
economia local.

Todas as propostas de preço e
documentação recebidas passa-
rão por análise técnica do DER, na
concorrência tipo Tomada de
Preço. O resultado final, com a
homologação e adjudicação das
empresas vencedoras, será publi-
cado no Diário Oficial do Estado.

Nova construção será executada no acesso ao bairro Roncon em Ribeirão Pires

A Prefeitura de Ribeirão Pires
encaminhou para Câmara
Municipal o Projeto de Lei que alte-
ra o anexo único da Lei 6.132, de 14
de dezembro de 2016, que dispõe
sobre o acesso e uso da sala de
videomonitoramento do município
de Ribeirão Pires.

A proposta tem como objetivo
alterar o Anexo Único - Termo de

Confidencialidade e Sigilo, da refe-
rida lei, no que se refere à entrada
de pessoas ou servidores na aludi-
da sala, visando maior proteção e
sigilo das imagens.

A lei vigente dispõe que a entra-
da das pessoas supracitadas só será
permitida pelo Comando da
Guarda, Secretaria de Segurança
ou o responsável pela Sala de

Videomonitoramento.
Na presente proposta, conside-

rando que a Central de
Videomonitoramento foi fixada na
sede da Secretaria de Segurança
Urbana, necessária a adequação
no sentido de que a permissão
para entrada só será dada pelo
secretário ou secretário adjunto(a)
da Pasta de Segurança Urbana.

Governo quer restringir acesso a sala de
filmagem da Secretaria de Segurança
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Atenção alunos! Fiquem por dentro do
Calendário Escolar das escolas estaduais

Início do ano letivo será no dia 3 de fevereiro
A partir da semana que vem,

com o início do ano letivo no
dia 3 de fevereiro, as escolas
estaduais de São Paulo terão
um novo calendário escolar. Ele
foi pensado para acomodar as
disciplinas do Inova Educação e
para facilitar a aprendizagem,
com dois novos recessos e as
férias do segundo e do quarto
bimestre.

Confira as datas de início e
término dos recessos:

- Início do ano letivo: 3 de
fevereiro; 

- Período primeiro recesso
(fim do primeiro bimestre):
entre 20 e 24 de abril;

- Período das férias (fim do
segundo bimestre): entre 10 e
26 de julho;

- Período segundo recesso
(fim do terceiro bimestre):
entre 13 e 16 de outubro;

- Encerramento do ano leti-
vo: a partir de 23 de dezembro.

Mudanças atuam na
melhoria da aprendizagem
As principais novidades são a

previsão de períodos de recesso
após o término do 1º e do 3º

bimestres, com atividades dife-
renciadas opcionais nas escolas
que mais precisam e que apre-
sentarem projetos para favore-
cer a aprendizagem; Semanas
de Estudos Intensivos para
recuperar, reforçar e aprofun-
dar aprendizagens de todos os
estudantes, de forma alinhada
às avaliações; e planejamento
escolar que cumpra os 200 dias
letivos, para efetivar os direitos
de aprendizagem dos estudan-
tes, potencializado pelo
Método de Melhoria de
Resultados (MMR).

A nova organização dos
recessos, que passam a aconte-
cer ao final do 1º e do 3º bimes-
tres, contribui para que os estu-
dantes e professores tenham
períodos de descanso ao longo
de cada um dos semestres.
“Esses períodos são importan-
tes para uma espécie de des-
compressão. É bom para o pro-
fessor, que pode se reorganizar
para começar o segundo bimes-
tre, e também para o aluno,
que, com menos tempo contí-
nuo fora da escola, aumenta

sua aprendizagem”, destaca o
secretário Rossieli Soares.

Além disso, o calendário
2020 propõe Semanas de
Estudos Intensivos, realizadas
em momentos-chave do ano
para reforçar, recuperar e apro-
fundar as aprendizagens essen-
ciais para o percurso educacio-
nal dos estudantes. “As mudan-
ças têm  o objetivo de fortalecer
as habilidades essenciais, dire-
cionando as ações dos professo-
res, de acordo com as necessi-
dades de aprendizagem”, expli-
ca Caetano Siqueira, coordena-
dor da Coped.

Apesar das mudanças no
recesso, as férias dos professo-
res continuam como nos anos
anteriores – incluindo 15 dias
em janeiro e 15 dias em julho.
Essa mudança foi motivada pelo
diagnóstico da Secretaria,
baseado em evidências educa-
cionais, as quais apontam que a
concentração de férias em lon-
gos períodos tem impacto nega-
tivo na aprendizagem, em espe-
cial para alunos de menor
renda.Felício Laurito é uma das 20 escolas estaduais de Ribeirão Pires

A partir do próximo sábado,
dia 1º de fevereiro, estará dis-
ponível a utilização da cota para
o Passe Livre do transporte
metropolitano aos estudantes
que tiveram sua solicitação
aprovada em 2020. Nessa
mesma data será iniciada a
venda de créditos eletrônicos
para a modalidade Meia Tarifa. 

Desde 6 de janeiro os inte-
ressados em utilizar o Passe
Livre ou Passe Escolar (Meia
Tarifa) podem preencher os for-
mulários de requisição ou reva-
lidação, desde que as institui-
ções de ensino tenham cadas-
trado os estudantes e professo-
res que desejam usar o benefí-
cio. O processo é realizado pela
escola em acesso exclusivo no
site www.emtu.sp.gov.br (clicar
na aba PARCEIROS) e é funda-
mental para viabilizar o passo
seguinte, que é a solicitação
pelo estudante/professor.

O pedido do benefício para
utilizar as linhas intermunicipais
da EMTU/SP é totalmente digi-
tal desde 2018 e deve ser reali-
zado pelo estudante/professor
por meio do link
www.emtu.sp.gov.br/passe.
Dessa forma, todos os docu-

mentos já devem estar digitali-
zados para serem anexados no
momento do preenchimento do
formulário online para agilizar o
cadastro.

Mudanças
Em 2020 há duas alterações

em relação a 2019: o compro-
vante de residência enviado
pelo estudante precisa ser
conta ou fatura de um serviço
vinculado diretamente à resi-
dência onde ele mora - conta de
luz, telefone fixo, água e gás
encanado, por exemplo. A
segunda mudança é que haverá
reembolso da taxa apenas em
casos de pagamento em duplici-
dade ou em valor diferente do
boleto.

O Passe Livre e o Passe
Escolar (Meia Tarifa) nas linhas
intermunicipais podem ser obti-
dos pelo estudante que residir
em um município e estudar em
outro dentro de uma das
regiões metropolitanas do
Estado de São Paulo. O profes-
sor tem direito à meia tarifa se
residir em um município e lecio-
nar em outro e utilizar linhas
intermunicipais metropolitanas
no trajeto de sua residência
para escola e vice versa.

O Regulamento 2020 do
Passe Escolar já está disponível
no site www.emtu.sp.gov.br. A
situação das solicitações poderá
ser acompanhada pelo link
www.emtu.sp.gov.br/passe.

Começa amanhã a utilização do
Passe Livre e Meia Tarifa da EMTU

O pedido para usar o benefício é feito totalmente digital desde 2018
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Rio Grande segue com o programa de 
calçamento de ruas nos bairros da cidade

Rua Arujá está recebendo os paralelos retirados das avenidas asfaltadas através do PAC Mobilidade 

Após asfaltar as principais
avenidas de Rio Grande da
Serra, através do PAC
Mobilidade, o prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania) vem
avançando com o programa de
calçamento de ruas em bairros
afastados do município.  

O programa tem como base o

reaproveitamento dos paralele-
pípedos retirados das avenidas,
o que barateia o custo da obra. 

“Quando iniciamos as obras
de pavimentação das avenidas
de Rio Grande retiramos os
paralelepípedos e armazenamos
para reutilizar em ruas ainda
sem calçamento. Essa decisão

barateia os custos e demonstra
respeito e cuidado com o
dinheiro público”, enfatizou o
prefeito durante visita as obras
na Arujá, Vila Conde, durante a
última quarta-feira (29). 

Maranhão destacou ainda
que  o reaproveitamento do
material permitiu otimizar os
recursos obtidos pela
Prefeitura, tornando possível
levar calçamento para quatro
ruas: Juscelino Kubitschek
(Jardim Guiomar), Fernando
Costa (Parque do Governador),
Guaratinguetá (Parque América)
e Arujá (Vila Conde). 

“Se não fosse o reaproveita-
mento dos paralelos, não conse-
guiríamos pavimentar quatro
ruas com o recurso recebido.
Isso é gestão, planejamento.
Atender um maior número de
pessoas com o menor gasto pos-
sível” finalizou Gabriel
Maranhão. 

Segundo a Prefeitura
Municipal, outras vias serão
beneficiadas com o programa
ainda este ano. 

Maranhão conversa com moradores durante fiscalização das obras na Arujá

Foto: Divulgação

EEDDIITTAALL  DDEE  CCIITTAAÇÇÃÃOO
Processo Digital 
nº: 1002443-17.2018.8.26.0505
Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Adjudicação Compulsória
Requerente: Antonio Marcos Izzo e outro
Requerido: Antônio de Oliveira Tafuri e
outros
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1002443-17.2018.8.26.0505
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do
Foro de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo,
Dr(a). BRUNO DELLO RUSSO OLIVEIRA, na
forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ANTÔNIO DE OLIVEIRA
TAFURI, Brasileiro, Casado, Do Comércio, RG
189697, CPF 001.295.508-68, representante
do espólio de Eduardo de Oliveira Tafuri,
que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum Cível por parte de
Antonio Marcos Izzo e outro, alegando em
síntese: adquiriram mediante compromisso
de compra e venda firmado em 15/11/1993

o imóvel do lote 1 da quadra 5 do lotea-
mento denominado Jardim Santa Eliza,
nesta comarca, de José Florindo Massuia e
Leonora Lúcia Panno Massuia, que por sua
vez, compraram o imóvel de Eduardo de
Oliveira Tafuri (proprietário do imóvel con-
forme matrícula 39.181) em 15/08/1971 e
requerem a regularização da propriedade
em seu favor, transferindo a titularidade do
imóvel para os autores. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi deter-
minada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decur-
so do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o pre-
sente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passa-
do nesta cidade de Ribeirão Pires, aos 17 de
janeiro de 2020.
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Delegado Wagner Milhardo completa um
ano de titularidade com bons resultados

Além dos bons resultados, o trabalho da nova administração foi homenageado pelo Presidente da OAB

Nesta sexta-feira (31), o delega-
do de Polícia Civil, doutor Wagner
Milhardo completa um ano de tra-
balho a frente do Distrito Policial de
Ribeirão Pires e com motivos para
comemorar. Afinal, 2019 foi um
ano de bons resultados para a cida-
de e conquistas para a equipe.  

Desde que assumiu a titularida-
de, Milhardo mostrou um trabalho
diferenciado, com operações
semanais visando à repressão de
crimes que, antes, apresentavam
indicadores elevados, como nos
casos de furto e roubo em residên-
cias e de veículos. 

Milhardo explica que uma de
suas primeiras providências foi rea-
lizar alguns levantamentos para
identificar os principais problemas.
“Percebi que haviam alguns pro-
blemas relacionados a furto em
residências, alguns roubos.
Comecei a focar na possibilidade
de operações, não só ficar na parte
administrativa, mas também fazer
a parte de repressão.”  

O trabalho bem feito, o delega-
do tambem dedica ao Chefe de
Investigação, Ari Oliveira, o Chefe

do Cartório Central, escrivão Kléber
Ribeiro, o Delegado Assistente,
Doutor Marcos Duarte, e demais
membros da equipe, a Polícia Civil
da Estância apresentou quedas sig-
nificativas - principalmente no
número de casos de homicídios
que recuou em 55,6% em relação
ao ano de 2018.  

A produção policial também
obteve bons resultados no último
ano. De acordo com dados obtidos
pela Folha por meio do Quadro 8,
instrumento de estatísticas utiliza-
do para demonstrar a qualidade e
a quantidade dos trabalhos realiza-
dos a cada mês, a unidade policial
saiu de 79 pontos em janeiro, mês
em que Milhardo assumiu a titula-
ridade, atingiu sua maior marca em
maio com 400 pontos e fechou o
ano acima dos 200 pontos. 

A conquista de bons resultados
também está atrelada ao estreita-
mento de relações com as demais
forças e órgãos de segurança da
cidade. A exemplo disto há a parce-
ria com a  Polícia Militar e Guarda
Civil Municipal  que prestam apoio
em diligências que corroboram a

elucidação de crimes. Há também
o trabalho em conjunto com a
OAB, que para 2020 estudam um
projeto em prol das vítimas de vio-
lência doméstica. . 

Wagner Milhardo ainda provi-
denciou melhorias na parte física
da Unidade Policial visando o bem
comum dos usuários e servidores.
Numa parceria com o Conseg
Ribeirão Pires, o saguão do plantão
policial foi repaginado promoven-
do conforto aos munícipes. Além
disto, houve melhorias na cozinha
utilizada por funcionários e a cria-
ção de uma área gourmet para
celebrações da equipe. “Também
verifiquei a necessidade de valori-
zação dos funcionários. Isso fez
com que o grupo se aproximasse
cada vez mais e a motivação foi
natural porque os policiais no pró-
prio trabalho do dia a dia têm
demonstrado mais empenho”, diz. 

“A equipe está no caminho
certo e nosso objetivo é servir a
população. Com um trabalho  bem
feito, nós podemos descansar a
noite para no dia seguinte retomar-
mos a luta”, finaliza. Milhardo afirma que o trrabalho empenhado continuará em 2020

Foto: Thainá M
aria/Folha RP
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Pedestre é vítima de roubo 
de celular no Jd. Mirante

Uma mulher de 37 anos foi
alvo de bandidos no último
domingo (26), ao caminhar pela
Av. Rotary, no Jardim Mirante.

Segundo informações, por
volta das 20h50, duas pessoas,
um homem e uma mulher, se
aproximaram da vítima, vindo
ameaçá-la para que entregasse o
celular. 

Segundo a vítima, o casal apa-
rentava ter em média 20 anos.
Após a subtração do celular, os
indivíduos fugiram do local.

Morador de RGS tem veículo
furtado por criminosos

Um homem de 27 anos teve o
seu veículo furtado por crimino-
sos após estacionar o automóvel
na rua Beatriz, em Rio Grande da
Serra. 

O caso aconteceu na noite do
último sábado (25)

Segundo o boletim, a vítima
aduz que o furto aconteceu
entre às 22h de sábado e 7h de
domingo (26), momento em que
estava na residência de sua
namorada.

A Polícia de Rio Grande da
Serra segue investigando o caso.

Caminhoneiro cai em golpe
de estelionatário em RP

Caminhoneiro cai em um
golpe de estelionato durante
tentativa de venda de um cami-
nhão. O criminoso afirmou que
iria realizar o pagamento do veí-
culo por transferência bancária,
porém, nunca foi feito. O caso
aconteceu na última segunda-
feira (27), em Ribeirão Pires.

De acordo com registro poli-
cial, o motorista realizou o anún-
cio de venda de um caminhão
pelo valor de R$ 42 mil reais no
aplicativo OLX. 

Rapidamente apareceu um
comprador, este, se dispôs a rea-
lizar o pagamento por transfe-
rência, ação que foi verificada
pelo motorista com a comprova-
ção do valor em sua conta,
porém em pouco tempo, o valor
foi estornado ao negociador.

Após algum tempo, foi nego-
ciado o valor de R$ 26 mil reais.
Ocorre que o motorista não
recebeu nada, vindo a ligar
várias vezes para o estelionatá-
rio, mas ele não atendeu e nem
respondeu as mensagens.

O caso está sendo averiguado
pela Polícia Civil de Ribeirão
Pires.

A Polícia Militar de Bragança
Paulista prendeu mais um acusa-
do de envolvimento na morte do
policial militar César Augusto de
Souza, crime ocorrido em julho
do ano passado no município de
Rio Grande da Serra. Gabriel
Henrique Toniato, de 34 anos, é
apontado como líder de uma fac-

ção criminosa da região e estava
foragido desde agosto.  

Toniato vivia em Pinhalzinho,
no interior do estado de São
Paulo, sob o nome de Douglas
Henrique de Carvalho. O acusado
foi localizado na última segunda-
feira (27) por policiais militares de
Bragança Paulista após uma

denúncia anônima de que um
dos envolvidos morava no muni-
cípio vizinho. Ao ser questionado
sobre o mandado de prisão expe-
dido contra ele, mas com outro
nome, o acusado confessou que
utilizava um documento falso que
havia comprado na 25 de Março. 

Com a prisão de Toniato, ape-
nas Gabriel Pinto Ramalho e
Victor Gabriel de Souza Motta
permanecem foragidos segundo
a última atualização do processo
no Portal de Serviços do Tribunal
de Justiça de São Paulo em
dezembro de 2019. A Folha não
obteve informações atualizadas
sobre a situação de ambos os
averiguados. 

Após a prisão da última segun-
da-feira, chega a seis o número
de pessoas presas por envolvi-
mento no crime. Além de
Toniato, também estão detidos
Weslley Ferreira Lima, Allysson
Nascimento Sousa Costa, Kelven
da Silva Basílio, Anderson Martins
da Silva, Uelbio Santana da Cruz.
Márcio Luiz Lima da Silva, o Sula,
que à época foi apontado como
mandante do crime também foi
preso em agosto. 

Histórico 
Gabriel Henrique Toniato já é

conhecido da Polícia na região.
Uma de suas passagens criminais
está ligada ao roubo em uma resi-
dência na Vila Suíssa em 2008. De
acordo com informações da
época, ele e mais cinco homens
integravam uma quadrilha espe-
cializada em tais delitos.

Na ocasião, Toniato e mais
dois homens foram presos em
flagrante após abordar as vítimas
e mantê-las reféns por cerca de
dez minutos no interior da casa.
Dias depois outros três integran-
tes do grupo também foram pre-
sos.

Acusado de matar PM é
preso no interior de SP

Gabriel Henrique Toniato vivia em Pinhalzinho com documento falso

A Polícia Militar localizou uma arma calibre 380 com 16 munições

Foto: Divulgação
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Grupo Ginga Camará realiza
aulas de capoeira em RP

As aulas são realizadas as terças e quintas-feiras, no Nossa Casa Camará, na Santa Luzia

O Centro de Desenvolvimento
de Arte e Cultura Gingaê Camará
que atua em Ribeirão Pires desde
2011, está com o projeto de aulas
de capoeira para crianças e adultos
no núcleo Santa Luzia. As aulas são
ministradas pelo professor Manoel
Messias Pereira dos Santos

(Professor Beiço), as terças e quin-
tas-feiras.

Segundo Manoel Messias, “o
objetivo do projeto é incentivar as
crianças, jovens e adultos a estuda-
rem e pesquisarem sobre a história
do povo negro e sua ancestralida-
de. Também temos como objetivo

orientar o jovem e concientizar o
jovem, para que seja um bom cida-
dão para a sociedade onde vive”

Messias tem 22 anos na modali-
dade e atua há mais de 15 anos
como professor de capoeira. 

A Roda Aberta de Capoeira traz
o resgate e o estudo da origem das
manifestações culturais afro-brasi-
leiras, como jongo, samba de roda,
maculelê, puxada de rede, entre
outros. Tradições trazidas através
de música e poesia.

“A capoeira é indicada a todo
tipo de público, sem distinção a
sexo, cor ou religião. A atividade
traz diversos benefícios a saúde,
como coordenação motora e con-
dicionamento físico”, finaliza
Manoel Messias.

As aulas são ministradas duas
vezes por semana: às terças e quin-
tas-feiras, sendo das 19h às 20h
para crianças e iniciantes; e das 20h
às 21h para adultos e graduados,
no espaço Nossa Casa Camará (R.
Professor Antônio Nunes, 933,
Santa Luzia).

Mais informações podem ser
obtidas através do telefone 97272-
3000.

Doença do pombo: 
o que é Criptococose?

O problema é causado por fungos encontrados em fezes de pombos
A Criptococose, conhecida

como doença do pombo, é classifi-
cada como micose sistêmica cau-
sada por fungos que podem ser
encontrados nas fezes de pombos,
que secam e acabam se misturan-
do a poeira e ao ar, causando o
risco de inalação e contaminação
de bactérias responsáveis por
doenças respiratórias e digestivas. 

Por isso, antes de retirar as
fezes de pombo do chão deve-se
umidecê-las com água e utilizar
máscara na boca e nariz. Além de
impedir a proliferação de ninhos. 

A Lei Municipal nº 5.292/09,
art. 37, proíbe o acúmulo de lixo
que propicie a proliferação e ali-
mentação de pombos, roedores e
peçonhentos, em espaço público.O aumento de pombos na cidade tornou-se um grave problema a saúde 
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Em período de chuvas é
preciso atenção as calhas
Dicas simples podem diminuir o transtorno em época de grande volume de chuvas

Com a chegada do verão e a
época de chuvas é necessário
atenção redobrada e verificação
das calhas residenciais, instaladas
nas bordas do telhado, pois são
acessórios pensados para direcio-
nar a água da chuva para tubos
coletores ou para as correntes que
direcionam o líquido para o solo, a
fim de não causar erosões no jar-
dim e calçadas, formando buracos
onde os pingos do telhado caem.  

“O período recomendado de
limpeza e manutenção das calhas
varia de seis meses a um ano,
dependendo da característica do
imóvel”, disse Edison Gomes,
dono da Calhas Gomes.  

Telhas quebradas devem ser
trocadas regularmente.A manutenção periódica é indicada para que a água não entre no imóvel
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Tintas ABC inaugura nova
loja em Ribeirão Pires

A nova unidade oferece produtos para pintura imobiliária e industrial

A Tintas ABC está em ampla
expansão na região e vem sendo
destaque entre as empresas que
comercializam produtos para pin-
tura imobiliária, automotivas e
industriais. Como parte desta
estratégia, na última segunda-
feira (27), a empresa inaugurou
uma nova unidade na Av.

Francisco Monteiro, 1178, em
Ribeirão Pires. 

A Tintas ABC oferece uma
completa linha de produtos para
aplicações residenciais, indus-
triais, e em especial com os mais
modernos e atuais produtos para
preparação, pintura e manuten-
ção, - linha automobilística – que

pode ser encontra em todas as
revendas Tintas ABC. 

“Trabalhamos com o sistema
tintométrico da linha residencial
Coral, que oferece mais de mil
cores em seu leque de opções.
Assim, podemos disponibilizar a
cor escolhida pelo cliente com
perfeição. Nós fazemos a colora-
ção na hora”, explica Erley
Barbosa, gerente comercial da
unidade Ribeirão Pires. 

A primeira unidade da Tintas
ABC foi inaugurada em 1973, con-
tando com apenas dois funcioná-
rios e um salão alugado com
aproximadamente 120m². Com
atendimento diferenciado e o
constante aumento na oferta de
produtos, a Tintas ABC ampliou o
espaço para 800m² e profissiona-
lizou cerca de duas dezenas de
funcionários, conquistando assim
novos horizontes. 

Atualmente, conta com 11
lojas físicas, localizadas em seis
cidades da região do ABC paulis-
ta, como Santo André, São
Bernardo do Campo, São Caetano
do Sul, Diadema, Mauá e Ribeirão
Pires.

Empreendimento está localizado na avenida Francisco Monteiro
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DECRETO MUNICIPAL Nº 2671 de 06 de JANEIRO 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 sanciona e promulga o seguinte:
Art. 1º – Fica aberto na Secretaria de Obras e Planejamento, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.305.000,00 (Um milhão, trezentos e cinco
mil reais) 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 recursos de excesso de arrecadação de transferências esta-
duais, de acordo com a Lei Federal nº. 4.320/64, art. 43, § 1º. inciso II.
Art. 3º – Fica transposto na Secretaria de Obras e Planejamento, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil 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$ 7.000,00 (sete mil reais) da
seguinte dotação 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$ 20.000,00 (vinte mil reais) observando as classifi-
cações 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$ 20.000,00 (vinte mil reais)
das seguintes dotações observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 7º – Fica transferido na Secretaria de Educação e Cultura o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) observando as classificações
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do inciso III Art. 8º da Lei Municipal nº 2.341 de 05 de dezembro de 2019, conforme
segue:

Art. 8º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da transferência no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta
mil reais) das seguintes dotações observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 9º - 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. 10º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo os efeitos à data de 06 de
Janeiro de 2020.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 06 de janeiro de 2020 – 56º Ano de Emancipação político-administrativa do município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
Adriano Paciente Gonçalves
Secretário de Finanças

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
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RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº
02/2020 – Proc. nº 2225/2019 – Detentora: COMER-
CIAL 3 ALBE LTDA – CNPJ: 74.400.052/0001-91 -
Objeto: Fornecimento de tiras reagentes e lancetas
para determinação de glicose no sangue, com forneci-
mento de aparelho para auto monitoramento domiciliar
em comodato, atendendo a Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra – Data
Assinatura: 27/01/2020 – Prazo de Vigência: 12 (doze)
meses – Valor Total: R$ 433.800,00 - Luis Gabriel
Fernandes da Silveira – Prefeito, 27/01/2020.
Processo nº 1403/2018. 2º Termo de Aditamento ao
Termo de Colaboração nº 008/2018. Partes: Município
de Rio Grande da Serra, neste ato representado pelo
Sr. Secretário de Cidadania e Inclusão Social e
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio
Grande da Serra. Objeto: Manutenção e funcionamen-
to, pela Entidade, de execução de programas, projetos
e serviços assistenciais, vocacionado ao atendimento
da população local, no segmento PESSOA COM
DEFICIENCIA ACIMA DE 30 ANOS, COM NECESSI-
DADE DE APOIO PERVASIVO, OU SEJA, APOIO
CONSTANTE, APRESENTEM LIMITAÇÕES GRA-
VES QUANTO AOS CUIDADOS PESSOAIS,
COMUNICAÇÃO E MOBILIDADE. Recurso Municipal.
Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020. Fundamento: Lei
13.019, de 31.07.14. Valor: R$ 57.600,00 (cinquenta e
sete mil e seiscentos reais). Rio Grande da Serra, 2 de
janeiro de 2020. 
Pregão Presencial n° 02/20 - PROCESSO 2325/2019 -
OBJETO: Registro de preços para o fornecimento de
peças e equipamentos para manutenção de infraes-
trutura da rede física estruturada das Unidades
Administrativas pertencentes à Prefeitura Municipal de
Rio Grande da Serra.
DATA DE ABERTURA: 14 de fevereiro 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 esclarecimen-
tos, 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 –
30/01/2020.

RESUMO DE EDITAL - PROCESSO 1864/2019 –
PREGÃO Nº 01/2020 - OBJETO: REGISTRO DE
PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL
HOSPITALAR: MATERIAIS DE COLETA, EQUIPOS,
SONDAS, KIT DE GRAVIDEZ, BOTA DE UNNA,
BOLSA DE COLOSTOMIA E AVENTAL
DESCARTÁVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE
SAÚDE.
DATA DE ABERTURA: 13 de fevereiro 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 esclarecimen-
tos, 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 –
30/01/2020
DECRETO MUNICIPAL Nº 2673, DE 06 DE JANEIRO
DE 2020.
“Dispõe sobre a reabertura e incorporação de crédito
adicional especial junto ao QDD- Quadro de
Detalhamento da Despesa do Orçamento da
Prefeitura de Rio Grande da Serra - LOA 2.020.”
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA, Prefeito
Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA
Art. 1º. – Ficam reabertos e incorporados ao orçamen-
to do exercício financeiro de 2.020, os créditos adicio-
nais especiais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) proveniente de transferência estadual no código
de aplicação 1000073 e R$ 10.000,00 (dez mil reais)
de contrapartida no código de aplicação 1000073, nos
termos do artigo 47 da Lei Municipal nº. 2.315, de 15
de julho de 2.019.
Art. 2º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário,
retroagindo os seus efeitos ao dia 06 de janeiro de
2.020.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 06 de
janeiro de 2.020 - 55º. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira 
Prefeito
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DECRETO MUNICIPAL Nº 2268 de 20 de Dezembro de 2019.
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar na Prefeitura de Rio Grande da Serra.”
Marilza Aparecida de Oliveira, Prefeita em exercício do município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que sancio-
na e promulga o seguinte:
Art. 1º – Fica aberto na Secretaria de Finanças, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) observando as classificações
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do Art. 7º da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de 2018, conforme segue:

Art. 2º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da anulação parcial no valor de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) da seguin-
te dotação observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 3º - Ficam alterados, em igual valor os anexos 2 e 3 da Lei Municipal  nº 2.230 de 05 de Dezembro de 2017 – Plano Plurianual e da Lei nº 2.265 de 19 de Junho de
2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de 2018 – Lei do Orçamento Anual (LOA).
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo os efeitos à data de 20 de Dezembro de 2019.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 20 de Dezembro de 2019 – 55º ano de emancipação politico-administrativa do município.
Marilza Aparecida de Oliveira -Prefeita em Exercício / Carlos Eduardo Alves da Silva -Secretário de Finanças
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DECRETO MUNICIPAL Nº 2670 de 06 de janeiro de 2020.
“Altera nova classificação orçamentária- natureza da despesa junto ao QDD- Quadro de Detalhamento da Despesa do Orçamento da Prefeitura de Rio Grande
da Serra  - LOA 2.020 .”
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 recodificada na Secretaria Cidadania e Inclusão Social, as fichas com as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos
termos do Art. 16º da Lei Municipal nº 2.341 de 05 de Dezembro de 2019, onde a natureza econômica 33.50.43 passa a ser 33.50.39 acordo com Ementário de
Despesa do sistema Audesp, conforme segue:

Art. 2º Fica recodificada na Secretaria de Educação e Cultura, as fichas com as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos
do Art. 16º da Lei Municipal nº 2.341 de 05 de Dezembro de 2019, onde a natureza econômica 33.50.43 passa a ser 33.50.39 acordo com Ementário de Despesa
do sistema Audesp, conforme segue:

Art. 3º – Fica recodificada na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, as fichas com as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos
termos do Art. 16º da Lei Municipal nº 2.341 de 05 de Dezembro de 2019, onde a natureza econômica 33.50.43 passa a ser 33.50.39 acordo com Ementário de
Despesa do sistema Audesp, conforme segue:

Art. 4º – Ficam recodificadas na Secretaria de Saúde, as fichas com as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, onde a natureza eco-
nômica 33.90.39 passa a ser 33.50.39, conforme segue:

Art. 5º - 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. 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo os efeitos à data de 06 de Janeiro de
2020.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 06 de Janeiro de 2020– 55º ano de emancipação politico-administrativa do município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
Adriano Paciente Gonçalves
Secretário de Finanças
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CCââmmaarraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
3º TERMO ADITIVO – CONTRATO nº 008/2016
Processo: 012.10.2016- CONTRATADA –
CECAM – Consultoria Econômica, Contábil e
Administrativa Municipal Ltda ” inscrita
CNPJ/MF nº 00.626.646/0001-89, inscrição
Estadual nº isento – Objeto: Contratação da
Empresa para prestação de serviços com for-
necimento de sistema informatizado para
microcomputadores, nas áreas: Orçamento –
Programa, Execução Orçamentaria,

Contabilidade Pública e Tesouraria;
Administração de Pessoal, Almoxarifado,
Patrimônio, Portal Transparência, Controle
Interno, Compras, Licitações e Gerenciamento
de Contratos. CONTRATANTE - Câmara
Municipal de Rio Grande da Serra, CNPJ/MF
53.720.785/0001-33 Data Assinatura:
13/01/2020, vigência 14/01/2020 a 13/01/2021,
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra,
Claudio Xavier Monteiro- Presidente.  

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass  
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.

GLAUCO ESVERZUTHE DAMASCENO, estado civil
solteiro, profissão analista de  sistema,  nascido  em
Santo André, SP no dia seis de abril de mil novecentos
e noventa e cinco (06/04/1995), residente e domiciliado
Rua Rio  Grande  da  Serra (Jd Alvorada), 175, Centro,
Ribeirão Pires, SP, filho  de  JAIR  DAMASCENO e de
MARIA APPARECIDA ENCARNAÇÃO ESVERZUTHE DAM-
ASCENO. PALOMA  DE MOURA ALTEA, estado civil
solteira, profissão assistente de professora,  nascida em
São Bernardo do Campo, SP no dia sete de abril de  mil
novecentos  e  noventa  e  quatro  (07/04/1994),  resi-
dente e domiciliada  Rua  Rio  Grande  da  Serra  (Jd
Alvorada), 175, Centro, Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de
CLOVIS ALTEA BERNAL e de DULCINEA DE MOURA
ALTEA.                                                          

WELLINGTON  NATAL  SILVA  DE  AQUINO, estado
civil solteiro, profissão operador de empilhadeira,
nascido em Mauá, SP no dia cinco de dezembro de   mil
novecentos  e  noventa  e  três  (05/12/1993),  residente
e domiciliado  rua Raposo Tavares, 203, Bairro
Colônica, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSE NATAL DE
AQUINO e de ADRIANA LOURENÇO DA SILVA. JESSICA
DA CONCEIÇÃO GOMES, estado civil solteira, profissão
operador de  caixa,  nascida em Itapecerica da Serra, SP
no dia vinte e nove de novembro  de mil novecentos e
noventa e sete (29/11/1997), residente e domiciliada
rua  Raposo Tavares, 203, Bairro Colônia, Ribeirão
Pires, SP, filha de JEFERSON GOMES e de LUCIENE DA
CONCEIÇÃO.                

VICTOR  GABRIEL  MARQUES  MARTHA,  estado
civil  solteiro,  profissão autônomo,  nascido  em  Mauá,
SP  no  dia  dezenove  de agosto de mil novecentos  e
noventa e nove (19/08/1999), residente e domiciliado
Rua Circular, 445, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho
de ANDERSON LUIZ MARTHA e de CRISTIANE DOS SAN-
TOS MARQUES. THAMIRES  BARRETO  DO CARMO
NOGUEIRA, estado civil solteira, profissão do  lar, nasci-
da em Mauá, SP no dia seis de dezembro de mil nove-
centose  noventa  e oito (06/12/1998), residente e
domiciliada Rua Circular, 445, Santa Luzia, Ribeirão
Pires, SP, filha de WALLACE SOARES NOGUEIRA e de
ZENILDA BARRETO DO CARMO.                                        

DAVIDSON   ROSA  COSTA,  estado  civil  solteiro,
profissão  vendedor interno,  nascido  em  Santo André,
SP no dia dezenove de março de mil novecentos  e
noventa e dois (19/03/1992), residente e domiciliado
Rua Guatapará,  58, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP,
filho de JOSÉ LIMA COSTA e de JOSEFA ROSA DA SILVA.
EMILLYN  RODRIGUES BATISTA, estado civil solteira,
profissão atendente de  loja,  nascida  em  Mauá, SP no
dia vinte e três de janeiro de mil novecentos  e noven-
ta e sete (23/01/1997), residente e domiciliada Rua
Guatapará,  58,  São  Caetaninho,  Ribeirão  Pires,  SP,
filha de JOSÉ SALLES BATISTA e de ENEDINA
RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA.              

THOBIAS  SARDINHA  FERRARI, estado civil
solteiro, profissão vendedor, nascido  em  Ribeirão
Pires,  SP  no  dia quatorze de setembro de mil nove-
centos  e oitenta e oito (14/09/1988), residente e domi-
ciliado Rua Platina, 61, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho
de MARCELO FERRARI e de

VALDERES ALVES SARDINHA FERRARI. ALINE
CRISTINA  ARAUJO,  estado civil solteira, profissão anal-
ista de crédito  júnior,  nascida  em São Bernardo do
Campo, SP no dia três de maio de mil novecentos e
noventa (03/05/1990), residente e domiciliada Rua
Platina, 61, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha de GENIL-
SON ANTONIO DE ARAUJO e de SANDRA APARECIDA
FIGUEIREDO VALLERO DE ARAUJO.         

WELERSON   ALAN  SANTOS  PEREIRA,  estado  civil
solteiro,  profissão auxiliar  de estoque, nascido em
Santo André, SP no dia vinte e quatro de  fevereiro  de
mil  novecentos  e  noventa  e  cinco (24/02/1995), res-
idente  e  domiciliado  Rua  Marechal Arthur da Costa e
Silva, 340, Vila  Bocaina,  Ribeirão Pires, SP, filho de
ANTONIO BATISTA PEREIRA e de DEBORA EMILIO SAN-
TOS PEREIRA.  JULIETE  DE  GOES  NUNES,  estado civil
divorciada, profissão ajudante geral,  nascida em
Mauá, SP no dia três de janeiro de mil novecentos e
noventa  (03/01/1990),  residente e domiciliada Rua
Marechal Arthur da Costa  e Silva, 340, Vila Bocaina,
Ribeirão Pires, SP, filha de VALDIR NUNES e de EDNA
ALEXANDRINA DE GOES NUNES.                            

MARCELO   FRANCISCO   TEDESCHI,  estado  civil
divorciado,  profissão operador  de micro, nascido em
Ribeirão Pires, SP no dia onze de março de   mil  nove-
centos  e  setenta  e  seis  (11/03/1976),  residente  e
domiciliado Rua Luzia Zanetti Del Corto, 128, Santana,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ CESAR TEDESCHI e de
LUCINDA RODRIGUES TEDESCHI.  ROSEMEIRE  DA
SILVA,  estado  civil  divorciada,  profissão diarista,
nascida  em  Ribeirão Pires, SP no dia vinte e seis de
novembro de mil novecentos  e setenta e nove
(26/11/1979), residente e domiciliada Rua Luzia  Zanetti
Del  Corto, 128, Santana, Ribeirão Pires, SP, filha de
ROBERTO DA SILVA e de MARIA ELENA BORGES DA
SILVA.                    

EDSON  MARQUES OLIVEIRA, estado civil solteiro,
profissão regulador de sinistro,  nascido  em  São
Paulo,  SP  no dia dois de outubro de mil novecentos e
oitenta e cinco (02/10/1985), residente e domiciliado
rua Poá,  28,  São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho
de JOSE APARECIDO OLIVEIRA e de RITA MARQUES
OLIVEIRA. IONARA  AMBROZIANA  DOS SANTOS SILVA,
estado civil solteira, profissão auxiliar  de serviços
gerais, nascida em Paulo Afonso, BA no dia vinte e  seis
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove
(26/02/1989), residente  e  domiciliada rua Poá, 28, são
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de ANANIAS
GOMES DA SILVA e de EVA MARIA DOS SANTOS SILVA.  

DAVYSON  OLIVEIRA DOS REIS, estado civil
solteiro, profissão vendedor, nascido  em  Mauá,  SP  no
dia  seis  de dezembro de mil novecentos e noventa e
seis (06/12/1996), residente e domiciliado Rua das
Pitangas, 15,  Parque Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de
DAVID CAVALCANTE DOS REIS e de ROBERTA DE CÁSSIA
OLIVEIRA SILVA REIS. HELOÍSA  DE  OLIVEIRA  ROCHA,
estado civil solteira, profissão do lar, nascida  em Santo
André, SP no dia vinte e dois de janeiro de dois mil e
dois  (22/01/2002),  residente  e domiciliada Rua das
Pitangas, 15, Parque  Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de
MARCELO DA SILVA ROCHA e de FERNANDA DE
OLIVEIRA ROCHA.                                        

JAIR  FERRAREZI  JUNIOR,  estado civil solteiro,
profissão operador de máquina,  nascido  em  Santo
André, SP no dia vinte e sete de julho de mil novecen-
tos e noventa e cinco (27/07/1995), residente e domicil-
iado rua  Santos,  38,  São  Caetaninho,  Ribeirão Pires,
SP, filho de JAIR FERRAREZI e de MARILUCIA DE MEIRE-

LES FERRAREZI.  THAYNARA  LUCIA  PEREIRA CARVAL-
HO, estado civil solteira, profissão do lar,  nascida  em
Mauá,  SP  no dia seis de abril de mil novecentos e
noventa  e  nove (06/04/1999), residente e domiciliada
rua Santos, 38, São  Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha
de NILSON DE SOUZA CARVALHO e de ADRIANA
PEREIRA CARVALHO.                                        

JADIR   DA   ROCHA   CARVALHO,   estado  civil
divorciado,  profissão estoquista,  nascido  em  São
Bernardo  do  Campo,  SP no dia doze de fevereiro  de
mil novecentos e oitenta e cinco (12/02/1985), resi-
dente e  domiciliado Rua Diamantino de Oliveira (Vl
Ribeirão), 05, Pastoril, Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de
MILTON  CARVALHO DA SILVA e de MARIA AUGUSTA DA
ROCHA CARVALHO. LEONILDA  ALEXANDRE
ESPERANÇA,  estado  civil  divorciada,  profissão
carteira,  nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e
três de julho de   mil  novecentos  e  setenta  e  nove
(23/07/1979),  residente  e domiciliada  Rua
Diamantino  de Oliveira (Vl Ribeirão), 05, Pastoril,
Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de  CESAR  ALIPIO ESPERANÇA
e de LEONICE ALEXANDRE ESPERANÇA.                                                  

VITOR  AUGUSTO  SANT'ANA  ROMERO,  estado
civil  solteiro,  profissão ajudante,  nascido  em  Mauá,
SP  no dia vinte e sete de junho de mil novecentos  e
noventa  e quatro (27/06/1994), residente e domiciliado
rua  Santos,  39, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP,
filho de ROBERLY CESAR DA SILVA ROMERO e de AGNES
ELIANA SANT'ANA DA SILVA. MICAÉLLEN  DOS SANTOS
SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de  loja,
nascida  em  Mauá,  SP  no  dia  três  de  fevereiro de
mil novecentos  e noventa e nove (03/02/1999), resi-
dente e domiciliada rua Santos, 39, São Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ SEVERINO DA SILVA e
de EDILEUZA DOS SANTOS SILVA.                              

JOSIEL GAMA SILVA, estado civil solteiro, profissão
pintor automotivo, nascido  em  Jacobina,  BA  no  dia
nove de agosto de mil novecentos e noventa  e  um
(09/08/1991), residente e domiciliado Rua Campinas,
28, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho de BALBI-
NO GUIMARÃES SILVA e de MARIA ARAUJO DA GAMA.
JULIANA  PINTO  DUQUES,  estado  civil  divorciada,
profissão boleira, nascida  em  Mauá,  SP  no  dia  vinte
e  quatro  de  setembro de mil novecentos  e noventa e
dois (24/09/1992), residente e domiciliada Rua
Campinas,  28,  São  Caetaninho,  Ribeirão  Pires, SP,
filha de JURACI PEREIRA DUQUES e de MARIA LUCIA
PINTO.                                

LEVÍ  MARQUES  LUIZ,  estado  civil  solteiro,
profissão  promotor de vendas, nascido em São
Caetano do Sul, SP no dia vinte e seis de abril de  mil
novecentos e noventa (26/04/1990), residente e domi-
ciliado Rua Santos,  36,  São  Caetaninho,  Ribeirão
Pires,  SP, filho de ROGÉRIO RICARDO LUIZ e de IRENIL-
DA MARQUES LUIZ. GIOVANNA  DA  SILVA,  estado  civil
solteira,  profissão acompanhante terapêutico, nascida
em Mauá, SP no dia seis de maio de mil novecentos e
noventa e nove (06/05/1999), residente e domiciliada
Rua Santos, 36, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha
de GERALDO DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA e de MARIA
RAIMUNDA DA SILVA.    

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DO DISTRITO DE OURO FINO

PAULISTA MUNICIPÍO DE RIBEIRÃO PIRES - SP 
OFICIAL ANDRÉ MACHADO DE SOUZA           

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

FELIPE  DE  OLIVEIRA, estado civil solteiro, profis-
são padeiro, nascido em Januaria, MG no dia primeiro
de julho de mil novecentos e oitenta e nove
(01/07/1989),  residente e domiciliado Rua das Ameixas,
33, Ouro Fino  Paulista, Ribeirão Pires, SP, filho de GER-
ALDO DA SILVA OLIVEIRA e de DEJANIRA GONÇALVES
OLIVEIRA.                                     

DANIELE  DE  SOUSA  SANTOS,  estado  civil
solteira, profissão do lar, nascida  em  Santo  André, SP
no dia treze de maio de mil novecentos e noventa  e
quatro  (13/05/1994),  residente  e  domiciliada  Rua
das Ameixas,  33,  Ouro  Fino Paulista, Ribeirão Pires,
SP, filha de EDSON FERREIRA SANTOS e de MARIA DE
SOUSA SANTOS.                           

FELIPE EGEA GONÇALVES, estado civil solteiro,
profissão ajudante geral, nascido  em  Limeira,  SP  no
dia  treze de julho de mil novecentos e noventa e nove
(13/07/1999), residente e domiciliado Rua Iemanjá,
100, Centro  de  Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires, SP,
filho de VANDERLEI GONÇALVES e de FERNANDA
MONIQUE EGEA PINELLO. MARTA  MARIA  LIMA  DO
NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão do lar,
nascida  em  Suzano,  SP  no dia onze de agosto de dois
mil e um (11/08/2001), residente e domiciliada Rua
Iemanjá, 100, Centro de Ouro Fino  Paulista,  Ribeirão
Pires,  SP,  filha  de  SEVERINO  MANOEL DO NASCI-
MENTO e de ANA LIGIA LIMA DA SILVA.                              

SAMUEL  STAFUSSI  BARBOSA,  estado  civil
solteiro, profissão ajudante geral,  nascido  em  São
Bernardo do Campo, SP no dia vinte e sete de maio  de
mil  novecentos  e  noventa e seis (27/05/1996), resi-
dente e domiciliado  Rua  Carambaia,  175,  Jardim
Aimoré, Ribeirão Pires, SP, filho de WALTER CALIXTO
BARBOSA e de VALERIA STAFUSSI BEZERRA. MARIA
EDUARDA  DA  SILVA,  estado  civil  solteira,  profissão
do lar, nascida em Suzano, SP no dia oito de março de
mil novecentos e noventa e  oito  (08/03/1998),  resi-
dente  e  domiciliada  Rua Carambaia, 175, Jardim
Aimoré, Ribeirão Pires, SP, filha de BENEDITO EDUAR-
DO DA SILVA e de MARIA DE FATIMA DA SILVA.                                        

LUCAS  DOS  SANTOS  RAMOS,  estado  civil
solteiro, profissão ajudante geral, nascido em Suzano,
SP no dia treze de abril de mil novecentos e noventa  e
oito  (13/04/1998),  residente e domiciliado Rodovia
Índio Tibiriçá,  2643, Pouso Alegre, Ribeirão Pires, SP,
filho de ANDRÉ LUIZ RAMOS e de LUZIA JOSEFA DOS
SANTOS.  ARIANE  SOUZA  SIQUEIRA  DA  PAIXÃO,  esta-
do  civil solteira, profissão ajudante geral, nascida em
Suzano, SP no dia vinte e cinco de dezembro de  dois
mil  (25/12/2000),  residente  e  domiciliada  Rodovia
Índio Tibiriçá,  2643,  Pouso Alegre, Ribeirão Pires, SP,
filha de ADALBERTO SOUZA DA PAIXÃO e de MARIA
APARECIDA SIQUEIRA.                        

LEONARDO  DIAS  LOPES  DE  OLIVEIRA,  estado
civil solteiro, profissão motorista,  nascido  em  Mauá,
SP  no  dia  trinta  de  abril  de mil novecentos  e oiten-
ta e nove (30/04/1989), residente e domiciliado Rua
Jordão  de  Moraes,  10, Centro de Ouro Fino Paulista,
Ribeirão Pires, SP,  filho  de  ANTONIO  LOPES  DE
OLIVEIRA  e  de ANA GRACIA DIAS DE OLIVEIRA.
SUELLEN  LETÍCIA  DE JESUS, estado civil solteira, profis-
são motorista, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia sete
de março de mil novecentos e oitenta  e  cinco
(07/03/1985), residente e domiciliada Rua Jordão de
Moraes, 10, Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão
Pires, SP, filha de LUIZA APARECIDA DE JESUS.                                                                   
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A Prefeitura de Ribeirão Pires
realizou no sábado (25) cerimônia
que marcou assinatura da ordem
de início das obras do Parque
Linear da Avenida Prefeito Valdírio
Prisco – Fase 1. O evento aconte-
ceu no Complexo Ayrton Senna,
situado na via – região central da
cidade.

O Parque Linear da Avenida
Prefeito Valdírio Prisco – Fase 1
compreende obras na extensão de
2,3 km entre o Complexo Ayrton
Senna (Avenida Capitão José
Gallo) e a altura do bairro
Panorama (Rua Agda Tori Sortino).

Com repasse de R$ 1,6 milhão
do Dadetur, do Governo do
Estado, a Prefeitura realizará troca
de calçamento (com instalação de
piso intertravado seguindo nova
padronização paisagística e urba-
nística da cidade), bem como ins-
talação de nova iluminação na via.
A previsão de término da obra da
Fase 1, a partir de seu início, é de
12 meses.

“O Parque Linear garantirá mais
segurança aos moradores que uti-
lizam a via para prática de ativida-
des ao ar livre e deixará essa

região ainda mais bonita, com
mais uma opção de lazer. O espaço
estará integrado a outros atrativos
da cidade, entre os quais o
Boulevard Gastronômico, fortale-
cendo a estratégia de desenvolvi-
mento do Turismo em nossa
Estância”, explicou o prefeito de
Ribeirão Pires, Kiko Teixeira (PSB).

Durante evento de assinatura
da ordem de início, o prefeito
relembrou avanços em diferentes
setores da cidade. 

“Obras e investimentos já
entregues aos moradores ou que
estão em andamento somente
foram possíveis depois de intenso
trabalho para regularizar a situa-
ção financeira e administrativa da
Prefeitura. Em 2017, colocamos a
casa em ordem, superamos entra-
ves e iniciamos o projeto que está
mudando Ribeirão Pires para
melhor”, disse.

O secretário de Obras da cida-
de, Taka Yamauchi, falou sobre o
projeto do Parque Linear.
“Seguiremos o mesmo padrão de
qualidade das intervenções reali-
zadas na Avenida Kaethe Richers.
Com novo piso e iluminação em

led, os frequentadores desses
espaços ganham ainda mais segu-
rança, em um ambiente propício
para a prática de atividades ao ar
livre”, disse. 

Também presente no evento, o
secretário de Turismo e
Desenvolvimento Econômico da
Estância, César Ferreira, ressaltou
que o atrativo estará integrado a
outros equipamentos turísticos da
cidade. 

“Iniciamos em 2017 projetos
que revitalizaram toda a região
central do comércio da cidade,
área em que temos o receptivo de
turistas e de onde partirão pas-
seios para roteiros da Estância. O
Parque Linear faz parte desses
investimentos”, avaliou.

O projeto Parque Linear da
Avenida Prefeito Valdírio Prisco
será implantado em duas etapas.
Para a segunda fase, que com-
preende trecho que vai do bairro
Panorama até o final da via (altura
do Assaí), o Dadetur e a Prefeitura
assinaram convênio para repasse
de R$ 1,8 milhão. 

A segunda etapa está sendo lici-
tada pela Prefeitura.

Ribeirão deve entregar Parque Linear 
da Prefeito Valdírio Prisco no final do ano  

Prefeito Kiko assina ordem de início das obras do Parque Linear 

Primeira fase do Parque terá 2,3 km entre o Complexo Ayrton Senna e a altura do bairro Panorama

Fotos: Agência Brasil 
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