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Motorista de aplicativo
é assassinado em
Ribeirão Pires

A Polícia de Mauá pren-
deu, na manhã de ontem a
dupla responsável por matar
um motorista de aplicativo
na noite de sábado durante
uma corrida para Ribeirão
Pires. G.F.S, de 20 anos, e
S.S.L, de 33 anos, foram loca-
lizados após uma testemu-
nha identificá-los através de
fotografias apresentadas
pelos investigadores.
O corpo deWilson Dias de

Souza,morador deMauá, foi
encontrado na Avenida Júlio
Prestes de Albuquerque,
bairro Soma em Ribeirão
Pires, com um tiro na região
das costas, namanhã doúlti-
mo domingo.
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Confiança é a equipe vencedora da Divisão Especial de
Ribeirão Pires após vencer nos pênaltis o time do Planalto
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO   

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

GUSTAVO   RIBEIRO   VIDICHOSQUI,   estado
civil  solteiro,  profissão autônomo,  nascido em
São Bernardo do Campo, SP no dia dois de outu-
bro de  mil novecentos e noventa (02/10/1990),
residente e domiciliado Rua do  Progresso,  61,
Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de ANTONIO
CLAUDIO VIDICHOSQUI e de SONIA REGINA QUEI-
ROZ RIBEIRO VIDICHOSQUI. DAIANE  FÁTIMA  DOS
SANTOS  ROSSI,  estado  civil solteira, profissão
recepcionista,  nascida em Ribeirão Pires, SP no
dia doze de fevereiro de  mil  novecentos  e
noventa  e  quatro  (12/02/1994),  residente e
domiciliada  Rua  do  Progresso,  61, Santa Luzia,
Ribeirão Pires, SP,filha de EDSON TADEU ROSSI e
de SIMONE MEDEIROS DOS SANTOS ROSSI.     

AILSON  GOMES  RODRIGUES,  estado  civil
solteiro, profissão autônomo, nascido em
Cascavel, PR no dia vinte e oito de abril de mil
novecentos e  oitenta  e  seis  (28/04/1986), resi-
dente e domiciliado Rua Adolpho Joane  Zampol,
357,  Suíssa,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de  EDSON
APARECIDO RODRIGUES e de GERALDA GOMES
VALQUER RODRIGUES. MARCELA   FLORENTINO
GALHARDO,   estado  civil  solteira,  profissão
esteticista,  nascida  em  Ribeirão  Pires,  SP  no
dia  primeiro  de fevereiro  de  mil novecentos e
noventa e um (01/02/1991), residente e domici-
liada Rua Adolpho Joane Zampol, 357, Suíssa,
Ribeirão Pires, SP, filha de FRANCISCO GALHARDO
e de NICEIA PINTO FLORENTINO GALHARDO.    

ELISAMA  DE SOUZA SILVA, estado civil divor-
ciado, profissão vigilante, nascido  em  Mauá,  SP
no  dia  quinze  de  abril de mil novecentos e ses-
senta  e  sete  (15/04/1967), residente e domici-
liado Rua Campinas, 84, São Caetaninho, Ribeirão
Pires, SP, filho de JOALIS DE SOUZA SILVA e de
HILDA BOAVENTURA DA SILVA. PATRICIA  CRISTI-
NA  BATISTA  DOS  REIS SILVA, estado civil divor-
ciada, profissão  do  lar, nascida em Mauá, SP no
dia quatorze de novembro de mil  novecentos  e
oitenta e um (14/11/1981), residente e domicilia-
da Rua  Campinas,  84,  São Caetaninho, Ribeirão
Pires, SP, filha de JOSÉ VIEIRA DOS REIS e de
MARIA LUZIA BATISTA DOS REIS.                    

JONATAN  VEROMAR  GOMES  VICENTE,  esta-
do  civil  solteiro,  profissão auxiliar  de  expedi-
ção,  nascido  em São Bernardo do Campo, SP no
dia três  de  outubro  de  mil  novecentos  e
noventa  e um (03/10/1991), residente  e  domi-
ciliado  Rua  Capitão  José  Gallo,  2600,  Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filho de VEROMAR VICENTE e
de ROSANGELA GOMES. CRISTINA   NASCIMENTO
DE  SOUSA,  estado  civil  solteira,  profissão aten-
dente,  nascida  em São Domingos do Maranhão,
MA no dia vinte e um de  outubro de mil nove-
centos e noventa e sete (21/10/1997), residente
e  domiciliada  Rua Capitão José Gallo, 2600,

Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de REJANE NAS-
CIMENTO DE SOUSA.                             

FRANCISCO  CARLOS DA SILVA, estado civil
solteiro, profissão ajudante, nascido em
Jacobina, BA no dia primeiro de janeiro de mil
novecentos e cinquenta  e  sete  (01/01/1957),
residente  e domiciliado rua Angela Zampol,  66,
Vila Suissa, Ribeirão Pires, SP, filho de ARNALDO
PEREIRA DA SILVA e de ILDA DA SILVA.  FATIMA
APARECIDA  ELEOTERIO, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida  em  Cubatão,  SP  no  dia
dois  de  maio de mil novecentos e cinquenta  e
nove  (02/05/1959),  residente  e domiciliada rua
Angela Zampol,  66,  Vila  Suissa,  Ribeirão  Pires,
SP,  filha  de BENEDITO ELEOTERIO e de MARIA
VANDERLEIS ELEOTERIO.                            

WALTER  HENRIQUE  DE  TOLEDO  JUNIOR,
estado civil solteiro, profissão supervisor  de mer-
chandising, nascido em Vargem, SP no dia trinta e
um de  maio  de mil novecentos e setenta e três
(31/05/1973), residente e domiciliado  rua
Santos, 34, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP,
filho de WALTER HENRIQUE DE TOLEDO e de
NEUSA FERREIRA DE TOLEDO. ELISANGELA  LUZIA
PEREIRA,  estado  civil solteira, profissão do lar,
nascida em São Paulo - 37º Subdistrito da
Aclimação, SP no dia três de agosto  de  mil  nove-
centos e setenta e três (03/08/1973), residente e
domiciliada  rua Santos, 34, São Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filha de DARCI PEREIRA e de
ANTONIA LUZIA ANGIOLETTO PEREIRA.               

MARCEL  FERREIRA  SANTOS,  estado  civil
solteiro, profissão ajudante geral,  nascido  em
Ribeirão Pires, SP no dia vinte e três de novembro
de   mil  novecentos  e  oitenta  e  nove
(23/11/1989),  residente  e domiciliado  Rua  da
Independência,  114, Roncon, Ribeirão Pires, SP,
filho de RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS e de
ELINALVA FERREIRA SANTOS. CINTIA  AZEVEDO,
estado  civil solteira, profissão cozinheira junior,
nascida em Ribeirão Pires, SP no dia dezoito de
maio de mil novecentos e  oitenta  e  seis
(18/05/1986),  residente  e  domiciliada  Rua  da
Independência,  114,  Roncon,  Ribeirão  Pires,
SP, filha de PEDRO DE OLIVEIRA AZEVEDO e de
LUZIA AUGUSTO DA SILVA AZEVEDO.                 

CHRISTIAN MARTINS CASCARDI, estado civil
solteiro, profissão montador, nascido  em
Ribeirão  Pires,  SP  no  dia vinte e sete de maio
de mil novecentos  e oitenta e oito (27/05/1988),
residente e domiciliado rua Américo  Brasiliense,
203, Pq. do Governador, Rio Grande da Serra, SP,
filho de EDSON CASCARDI e de IVONE HELENA
BUENO CASCARDI. KARINA  CAPELARI DOS SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão analista de
atendimento júnior, nascida em Santo André, SP
no dia dezessete de agosto  de  mil novecentos e
noventa e cinco (17/08/1995), residente e domi-
ciliada Rua  Guimarães  Rosa, 26, Bairro Represa,
Ribeirão Pires,

SP,  filha  de  JOÃO DERALDO DOS SANTOS e
de ELISABETE FATIMA CAPELARI FRANCISCO.                                                            

MATIAS ALMEIDA DA SILVA JUNIOR, estado
civil solteiro, profissão lider de  loja,  nascido em
Juazeiro, BA no dia vinte e nove de março de mil
novecentos  e noventa e dois (29/03/1992), resi-
dente e domiciliado rua Campinas,  58,  São
Caetaninho,  Ribeirão  Pires, SP, filho de MATIAS
ALMEIDA DA SILVA e de MARIA DE ABREU SILVA.
ARIANE  DA  SILVA  LINO,  estado  civil  divorciada,
profissão do lar, nascida  em  Mauá,  SP  no  dia
dezenove de abril de mil novecentos e noventa  e
cinco  (19/04/1995), residente e domiciliada rua
Campinas, 58,  São Caetaninho, Ribeirão Pires,
SP, filha de VALMI PEREIRA LINO e de FATIMA
CONCEIÇÃO DA SILVA.                                         

KLEBER  THOMAZ RODRIGUES, estado civil
solteiro, profissão operador de máquina,  nascido
em  Santo André, SP no dia dezesseis de novem-
bro de mil  novecentos e setenta e sete
(16/11/1977), residente e domiciliado Rua
Odeon,  267,  Vila  Bocaina,  Ribeirão  Pires, SP,
filho de ROQUE THOMAZ RODRIGUES e de VAL-
MIRA RODRIGUES. GISELE  DE  GODOY  ANDRADE
GIMENEZ,  estado civil solteira, profissão técnica
de  enfermagem, nascida em Santos - 2º
Subdistrito, SP no dia vinte  e  seis  de  junho  de
mil  novecentos e oitenta (26/06/1980), residen-
te  e domiciliada Rua Odeon, 267, Vila Bocaina,
Ribeirão Pires, SP, filha de BENEDITO GIMENEZ e
de ELZA DE GODOY ANDRADE.             

FLÁVIO AUGUSTO GANDINI, estado civil
divorciado, profissão analista de logística,  nasci-
do  em São Caetano do Sul, SP no dia sete de abril
de mil  novecentos e oitenta e nove
(07/04/1989), residente e domiciliado Rua  Natal
Frederico Maziero, 140, São Caetaninho, Ribeirão
Pires, SP, filho de MARCOS GERALDO GANDINI e
de MARIA TEREZA CONTTI DE SOUZA. JAQUELINE
COELHO DE MORAES, estado civil solteira, profis-
são tecnólogo em  agronegócios,  nascida  em
Santo André, SP no dia vinte e seis de dezembro
de mil novecentos e oitenta e cinco
(26/12/1985), residente e domiciliada Rua Natal
Frederico Maziero, 140, São Caetaninho, Ribeirão
Pires,  SP,  filha  de  GREGORIO  COELHO DE
MORAES e de NEUSA MARIA DE SOUZA DE
MORAES.   

EDITAL DO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP
DOUGLAS SANTOS DA SILVA, brasileiro, esta-

do civil solteiro, profissão operador de máquinas,
natural de Santo André-SP, nascido no dia oito de
maio de mil novecentos e noventa e cinco, resi-
dente e domiciliado na Avenida João Baldi, nº 26-
A, Suissa, Ribeirão Pires-SP, filho de GIVANO TOR-
RES DA SILVA e de LUZENILDE DOS SANTOS BAR-
ROS SILVA e CAROLINE MANOELLE COSTA SOUSA,
brasileira, estado civil solteira, profissão vende-
dora, natural de Mauá-SP, nascida no dia onze de
fevereiro de mil novecentos e noventa e nove,
residente e domiciliada na Rua Jacinto Martins
Garcia, nº 498, Jardim Esperança, Mauá-SP, filha
de CLAUDIO ALBERTO DE SOUSA e de VALERIA

APARECIDA DA SILVA COSTA.
CLAUDIO BERNARDINO DA SILVA JUNIOR,

brasileiro, estado civil solteiro, profissão confe-
rente, natural de  Santos-SP, nascido no dia
dezoito de dezembro de mil novecentos e noven-
ta e três, residente e domiciliado na Rua Skenaro
Nakandakare, nº 30, casa 01, Jardim Camila,
Mauá-SP, filho de CLAUDIO BERNARDINO DA
SILVA e de ROSELI SERRA SILVA e TATIANE CULPO
INACIO, brasileiro, estado civil solteira, profissão
aux. Administrativa, natural de Mauá-SP, nascida
no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e
noventa e cinco, residente e domiciliada na Rua
Cassiano Ricardo, nº 67, Represa, Ribeirão Pires-
SP, filha de JOSE LUIS SIQUEIRA INACIO e de
EDNA PEREIRA CULPO.

EDITAL DO CARTÓRIO DE OURO FINO PAULISTA
O   pretendente:   EVERTON  OLIVEIRA  DE

PAULA,  brasileiro,  auxiliar  de qualidade, estado
civil solteiro, com 23 anos de idade, nascido  em
São  Bernardo  do  Campo - SP, no dia vinte e
cinco de outubro  de  mil  novecentos  e  noventa
e cinco (25/10/1995), residente e  domiciliado  na
Rua  Mussaperê,  5, Centro de Ouro Fino Paulista,
Ribeirão Pires  -  SP,  filho  de  SERGIO  MENEZES
DE PAULA e de SILVANA GOMES DE OLIVEIRA DE
PAULA. A   pretendente:   MAYARA   SEVERINA
DA   SILVA,  brasileira,  assistente administrativo,
estado  civil solteira, com 28 anos  de  idade,  nas-
cida em Mauá - SP, no dia vinte e quatro de janei-
ro de mil  novecentos e noventa e um
(24/01/1991), residente e domiciliada na Rua
Mussaperê,  5,  Centro de Ouro Fino Paulista,
Ribeirão Pires - SP, filha de MANOEL  SEVERINO
DA SILVA e de RITA  CRISTINA  DA SILVA.

O  pretendente:  SAMUEL GOMES DE MELO,
brasileiro, balconista, estado civil solteiro, com
22 anos de idade,  nascido em Mauá - SP, no dia
dezessete de março de mil novecentos e  noven-
ta e sete (17/03/1997), residente e domiciliado
na Avenida Aricanduva, 170, Centro de Ouro Fino
Paulista, Ribeirão Pires - SP, filho de LUIS GOMES
DE  MELO e  de ROSIMEIRE LEAL DOS SANTOS DE
MELO. A  pretendente:  VITÓRIA  LOPES  SANTA-
NA,  brasileira, do lar, estado civil solteira, com
18 anos de  idade, nascida em Ribeirão Pires - SP,
no dia oito de junho de dois mil e  um
(08/06/2001),  residente  e  domiciliada na
Avenida Aricanduva, 170, Centro de Ouro Fino
Paulista, Ribeirão Pires - SP, filha de EDILSON
PEREIRA SANTANA  e de SELMA DE OLIVEIRA
LOPES.

O  pretendente:  LUIS  CARLOS  DA SILVA, bra-
sileiro, preparador de pintura, estado  civil  sol-
teiro,  com 42 anos de idade, nascido  em  São
Paulo  -  SP, no dia onze de novembro de mil
novecentos e setenta  e  seis  (11/11/1976),  resi-
dente  e  domiciliado  na  Rua Eugênia Natalina
Bettega, 08, Itrapoá, Ribeirão Pires - SP, filho de
LOURIVAL PANTA DA  SILVA e de MARIA ANGELA
DA SILVA.    

A  pretendente: DANIELE FONSECA RODRI-
GUES, brasileira, do lar, estado civil solteira,  RG.
n° 44.191.889-X SSP/SP, com 35 anos de idade,
nascida em São José dos Campos - SP, no dia qua-
torze de agosto de mil novecentos e oitenta e
três (14/08/1983),  residente  e  domiciliada  na
Rua Eugênia Natalina Bettega, 8, Itrapoá,
Ribeirão Pires - SP, filha de JORGE ANTONIO
RODRIGUES e de IZILDINHA  FONSECA.

O  pretendente:  EMERSON  SANTA  RITA
CARDOSO,  brasileiro, encarregado de logística,
estado  civil   com 39 anos de idade, nascido em
Mauá - SP, no dia dezesseis de junho de mil nove-
centos e oitenta (16/06/1980),  residente  e
domiciliado  na  Rua  Kanji  Miyasaka  (Jd dos
Eucalípitos),  207,  Pouso  Alegre,  Ribeirão  Pires
- SP, filho de OTANAEL CARDOSO e de TEREZINHA
DE FÁTIMA SANTA  RITA. A  pretendente:  RAQUEL
CANO, brasileira, operadora de empilhadeira,
estado  civil  solteira,   com  34  anos de idade,
nascida em São Caetano  do  Sul  - SP, no dia vinte
e seis de setembro de mil novecentos e oitenta  e
quatro  (26/09/1984),  residente  e  domiciliada
na  Rua Kanji Miyasaka  (Jd  dos  Eucalípitos),  207,
Pouso Alegre, Ribeirão Pires - SP, filha  de  LOUR-
DES  CANO.

O  pretendente:  JORGE  LUIZ  DE  SANTANA
JUNIOR,  brasileira, auxiliar de produção,  estado
civil solteiro, com 26 anos de idade,  nascido  em
Alagoinhas  -  BA,  no  dia  trinta de dezembro de
mil novecentos  e  noventa  e dois (30/12/1992),
residente e domiciliado na Rua   Jordão  de
Moraes, 397, Centro de Ouro Fino Paulista,
Ribeirão Pires - SP, filho de JORGE LUIZ DE SAN-
TANA e de MARINILDA    SANTANA  E  SANTANA .
A  pretendente:  TALITA  CABRAL GONÇALVES DE
LARA, brasileira, operadora de caixa,  estado  civil
solteira, com 23 anos de   idade,  nascida  em
Juquiá  -  SP, no dia nove de maio de mil nove-
centos e noventa  e  seis  (09/05/1996),  residen-
te  e  domiciliada na Rua Jordão de Moraes,  397,
Centro  de Ouro Fino Paulista, Ribeirão Pires - SP,
filha de JOSÉ  GONÇALVES  DE  LARA  e  de CLEIDE
CABRAL   GONÇALVES  DE  LARA 

O  pretendente:  ALISON  HENRIQUE  VITORIO
ALVES,  brasileiro,  técnico em medição, estado
civil   solteiro, com 30 anos de idade, nascido em
Diamante do Norte - PR, no dia  nove  de  feve-
reiro  de  mil novecentos e oitenta e nove
(09/02/1989), residente  e  domiciliado na Rua
Sereia, 112, Centro de Ouro Fino Paulista,
Ribeirão  Pires - SP, filho de ISRAEL VITORIO
ALVES e de  MARIA  NEUZA DIAS ALVES. A   pre-
tendente:   KARLA   CAROLINE   ROCHA  DANIEL,
brasileira,  auxiliar administrativo,  estado civil
solteira, com  28  anos  de idade, nascida em São
Paulo - SP, no dia vinte e nove de outubro de mil
novecentos e noventa (29/10/1990), residente e
domiciliada  na  Rua Sereia, 112, Centro de Ouro
Fino Paulista, Ribeirão Pires  -  SP,  filha  de  LUIZ
DANIEL e de MARINEZ  BERTELLI  ROCHA  DANIEL.

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass  

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

O trabalho de motorista ainda é um risco
Não é de hoje que os noticiários tra-

zem estampados em suas edições moto-
ristas mortos durante assaltos. Taxistas
e motoristas de aplicativos vivem com o
medo diário de não voltar para casa.
Com a chegada dos aplicativos e os

seus registros o esperado era que essas
mortes diminuíssem, contudo,
não é o que está ocorrendo,
assaltantes seguem promoven-
do as abordagens e matando os
motoristas.
Um dos casos mais recentes

aconteceu em Ribeirão Pires.
Indivíduos armados pediram um carro,
e no caminho anunciaram o assalto, na
sequência mataram o motorista, aban-
donando o corpo em uma rua de terra.
Mais uma morte que entra para as

estatísticas. A Polícia fez o seu trabalho,
prendeu os bandidos, mas jamais irá

suprir a perda da família.
A tecnologia que vem para facilitar a

vida dos motoristas e passageiros segue
a serviço do crime.
Na tentativa de barrar o aumento da

violência, as empresas de aplicativos
criam meios de segurança, utilizando

inteligência artificial que analisa
as chamadas e veta as de risco,
mapeamento de áreas, exigên-
cia de CPF e cartão de crédito
antes da primeira corrida.
Apesar dos avanços, os crimes
seguem ocorrendo, sem que

muito possa ser feito, a não ser cobrar
mais efetividade da Polícia Militar e
avanços na segurança por parte das
empresas de aplicativos. 
Do mais só resta torcer para que a

próxima corrida seja de uma pessoa do
bem!

“Taxisitas e
motoristas de

aplicativos
vivem com

medo”
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Que a inauguração da nova
sede da Câmara de Rio Grande da
Serra pelas mãos do presidente
Claudinho Monteiro (PSB), rendeu
na região.

***
Que além de nova, a Casa de

Leis está mais inclusiva, entre elas,
a transmissão das sessões com
intérprete de Libras.

***
Que a novidade foi apresenta-

da no dia da inauguração.
***

Que coincidência ou não, no
dia seguinte o presidente da
Câmara de Ribeirão Pires, Rato
Teixeira (PTB), também tinha uma
intérprete na sessão da Casa de
Leis.

***
Que o fato foi posto nas redes

sociais como se já estivesse pro-
gramado, dando a entender que
não teria sido por despeito.

Que por falar em despeito, o
prefeito da Estância, Kiko Teixeira
(PSB), também não gostou de ver
o sucesso da nova sede do
Legislativo de Rio Grande da
Serra.

***
Que o mandatário chegou a

dizer que teria sido na sua gestão
a construção do prédio que pas-
sou a abrigar a Casa, e mais, que
a Casa de Leis tinha um outro ter-
reno para erguer a nova sede.

***
Que a fala de Kiko não agradou

os políticos da cidade vizinha, e foi
cobrado pela fala.

***
Que chegaram a frisar que Kiko

foi vereador e prefeito na cidade,
e sabe que pela lei a Câmara não
poderia construir sede, a verba
teria que ter sido repassada pela
Prefeitura, e isso, Kiko quando
prefeito não fez.

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

Prefeitura de Rio Grande
da Serra abre Refis 2019 

Para aderir basta comparecer ao setor de Cadastro na rua do Progresso

Está em vigor desde ontem
(01), o parcelamento de dívidas
junto ao município, com descon-
tos sobre as multas e juros dos
débitos, o chamado Programa de
Recuperação Fiscal – Refis 2019.
O Programa possibilita o parcela-
mento de débitos tributários de
pessoas físicas e jurídicas, inscri-
tos na Dívida Ativa do Município
até 31 de dezembro de 2018.

Poderão ser parceladas as dívi-
das referentes a IPTU, ITBI, Taxas
Municipais, ISS, CIP, entre outras.
Para parcela única ou parcela-
mento em até três vezes será ofe-
recido o desconto de 100% na
multa e juros. O valor mínimo das
parcelas é de 50 reais.

Para aderir ao Refis 2019 basta
comparecer ao setor de Cadastro
e Fiscalização Tributária, situado
na Rua do Progresso, 700 –
Jardim Progresso, de segunda a
sexta-feira, das 8h às 17h.

Todo contribuinte ou respon-
sável tributário pode aderir, seus
ascendentes ou descendentes,
cônjuge ou representante legal
(indispensável apresentar os
documentos que o habilite).

Se pessoa física, RG e CPF e,
caso seja parente em 1º grau ou
representante legal, é necessário
apresentar documentos que o
habilite.

Se pessoa jurídica, cópia do
contrato social e, se representan-

te legal, apresentar os documen-
tos que o habilite. Preencha os
campos “Inscrição Imobiliária” e
“CPF” ou “CNPJ”.

Confira as formas 
de pagamento: 
- À vista com descontos de

100% na multa e juros ou parcele
também com desconto.

- Cota única: Única ou em até 3
parcelas 100% na Multa e nos
Juros

- 12 parcelas 80% na Multa e
nos Juros

- 24 parcelas 60% na Multa e
nos Juros

- 36 parcelas 50% na Multa e
nos Juros.

Cadastro fica na Rua do Progresso, 700 - Centro de Rio Grande da Serra
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Serviços em Viela 
na Vila São João 

O vereador Ebio Viana de Oliveira, o Bibinho
(PSDB), solicitou ao Prefeito Municipal, através do
setor competente, informações referentes a liberação
da viela existente entre as Ruas Espírito Santo e Minas
Gerais, Bairro Vila São João em Rio Grande da Serra
que encontra-se interditada em virtude da ocorrência
de desmoronamento de terra no local.

“Considerando que a ocorrência de desmorona-
mento de terra no local deixou a viela interditada,
causando transtornos aos moradores, uma vez que
referida localidade é o meio de acesso mais rápido às
ruas adjacentes e criou graves perigos à população
residentes nas imediações, entendo ser preciso ado-
ção de providências visando evitar tragédias futuras,
bem como a liberação do local, com a realização de
serviços de remoção de terra, uma vez que  inúmeros
moradores utilizavam o citado trajeto”, disse o verea-
dor”.

Emenda para aquisição
de ambulância 

O vereador Benedito Rodritgues de Araújo (PT) solici-
tou ao deputado estadual Jorge do Carmo (PT)  informa-
ções quanto à viabilidade da apresentação de emenda no
valor de R$ 150.000,00 destinada  a  Rio Grande da Sera
para  o Setor de Saúde para aquisição de uma ambulância.

“É de extrema importância a população poder contar
com aqueles que elegem, pois é a única forma de corres-
ponder e atuar em favor daqueles que o elegeram. A des-
tinação de referida verba para nossa cidade seria de gran-
de valia, pois melhoraria o atendimento emergencial aos
nossos munícipes. Sei que o deputado não medirá esfor-
ços no intuito de apresentar emenda que contribuam com
melhorias nesta área  importante para um município que
é despovido até de veículos apropriado para o transporte
de pacientes portadores de deficiência, pacientes esses,
que necessitam se deslocarem para os hospitais e clínicas
da região para se tratarem em especialidades que nossa
cidade não oferece”.

Reiteração de 
melhorias em rua 

O vereador José Rodrigues de Oliveira, o Zezinho da
Lavínia (PSB), reiterou ao prefeito de Rio Grande da
Serra, através da Secretaria de Obras e Planejamento,
informações sobre estudos em andamento, visando a
complementação de um pequeno trecho da Rua
Prefeito Francisco Arnoni, Bairro Vila Lavínia.

“Há tempos os moradores estão aguardando a com-
plementação da pavimentação da via, moradores
esses, residentes na parte desprovida de pavimenta-
ção, os quais alegam que a benfeitoria deveria ser
estendida a todos e esperam que a Administração
conclua a obra em sua totalidade, o que certamente
não iria custar muito para a Administração devido ao
fato de se trata de um pequeno trecho”, alertou o
vereador.

Ainda segundo o parlamentar a reiteração do pedi-
do é devido a constante reclamação dos moradores da
localidade.

Acesso entre a Santa
Tereza e a SP-122

Marcelo Alves (sem partido), vereador de Rio
Grande da Serra, intensificou as tratativas para rea-
bertura do acesso entre a Santa Tereza e a SP-122. 

“O projeto de reabertura do acesso da SP-122 para
avenida São João está caminhando a passos largos,
acompanhei o trabalho do topógrafo Edilton Gomes
da LJ AEROMAP Topografia e Projetos no local, e esta-
mos pegando as assinaturas para levarmos junto com
o projeto que está sendo desenvolvido pela secretária
de Obras Sandra Malvese e sua equipe técnica, e com
o apoio da Secretaria de Segurança e Trânsito da cida-
de comandada pelo coronel Fausto que também está
empenhado nesse projeto que desafogará o trânsito
do trevo da cidade”, comentou o parlamentar.

O acesso era rota de saída do bairro Santa Tereza,
mas foi fechado pelo Departamento de Estradas de
Rodagem - DER, alegando falta de segurança e estru-
tura viária.

Câmara mais inclusiva
em Rio Grande da Serra

O presidente da Casa de Leis de Rio Grande da
Serra, Claudinho Monteiro (PSB) destacou que a nova
sede apresenta um ganho importante para popula-
ção, a acessibilidade.

O novo prédio que fica na Rua do Progresso foi
equipado com serviços como piso tátil para cegos, sis-
tema de escrita tátil utilizado por pessoas cegas ou
com baixa visão e intérprete de Libras, que no retor-
no do recesso, farão a transmissão das sessões.

“Vivemos em uma sociedade inclusiva, e como
legisladores não seria admissível ter uma Casa de Leis
que não inclua a totalidade dos nossos cidadãos. Por
isso, estamos procurando aprimorar a cada dia a
acessibilidade em nossa Câmara, como forma de par-
ticipação de todos”, disse o presidente.

A Casa de Leis de Rio Grande da Serra foi inaugura-
da no último dia 16 de junho, após quatro décadas
pagando aluguel foi para um prédio público.

Zé Carlos fala sobre a
chegada de médicos

José Carlos dos Anjos, o Zé Carlos (PR), vereador
em Rio Grande da Serra, esteve acompanhando a che-
gada dos novos médicos nas Unidades de Saúde
Básica da São João e Vila Lopes, a contratação foi
anunciada pela Prefeitura Municipal e deverá atender
a todas as unidades. Os médicos prometidos já estão
se apresentando nas unidades.

“Recentemente fiz um requerimento alertando a
Secretaria de Saúde sobre a falta de médicos nas
UBS’s após o fim do Mais Médicos, e da possibilidade
de novas contratações. Hoje (ontem) acompanhei a
apresentação dos profissionais que irão atuar nas
unidades da Vila Lopes e São João, fico contente por
ter o atendimento médico se normalizando em nossa
cidade”, frizou o vereador.

Zé Carlos salientou ainda que durante a semana, os
médicos de outras unidades devem estar tomando
posse.
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Escolas de RP entram
em alerta para H1N1

Escolas particulares e municipais enviam alerta aos pais e responsáveis 

A rede escolar de Ribeirão Pires
está em alerta para casos de gripe
H1N1, uma doença causada por
uma mutação do vírus da gripe.
Também conhecida como gripe
Influenza tipo A ou gripe suína.

O alerta vem sendo dado pelos
responsáveis das unidades aos
pais e responsáveis, causando
desencontros de informações e
gerando preocupações.

Na Escola Municipal Yoshihiko
Narita, áudios trocados entre os
pais davam conta de pelo menos
dois casos confirmados para a
doença, entretando, na tarde de
ontem, a Prefeitura Municipal da
Estância informou que até o
momento não há registro positivo
nesta unidade escolar.

Outra negativa da Prefeitura é
quanto a casos confirmados de
Sarampo, mas não descarta inter-
venção com vacinas.

“Não há nenhum caso confir-
mado de sarampo, todas as sus-
peitas estão em investigação.

Frente a um caso suspeito realiza-
se o bloqueio vacinal no local”,
pontua a Nota da Administração
Municipal.

No final da tarde, já fora do
expediente da Prefeitura, a Folha
recebeu cópia de um comunidado
da direção da Yoshihiko Narita,
alertando os pais sobre possível
transmissão de Sarna Humana
(Escabiose).

“Peço aos senhores (pais), caso
a criança apareça com indícios da
doença, que poderá se espalhar,
procure como medida preventiva
um médico”, frisa o comunicado
assinado pela equipe gestora e
professores.

A Folha não conseguiu confir-
mar casos da doença na unidade.

O Sesi foi outra escola a alertar
os seus alunos sobre os casos de
H1N1 em Ribeirão Pires. Por
comunicado endereçado aos pais
relata que laudos médicos envia-
dos por familiares, há dois casos
confirmados da doença na

Estância, e reforça as medidas de
precaução com a saúde. 

A Nota do Sesi pede aos pais
que em caso de contágio só levem
os alunos para a escola após a alta
médica.

A Prefeitura informou que não
há registros de casos confirmados
de H1N1 na unidade do Sesi, e
indicou dois casos confirmados de
H1N1 no município, ambos com
alta melhorada. Outros dois casos
estão sob análise.

A cidade não possui vacina
influenza em estoque. Há disponí-
vel somente para casos específicos
(segunda dose,  bebês, gestantes e
puérperas). 

Cuidados em casa e na escola podem evitar o contágio da doença 

Foto: Reprodução Rede Social

Os cuidados
A prevenção de gripe H1N1

segue as mesmas diretrizes da pre-
venção de qualquer tipo de gripe:

- Evite manter contato muito
próximo com uma pessoa que
esteja infectada;

- Lave sempre as mãos com
água e sabão e evite levar as mãos
ao rosto e, principalmente, à boca;

- Leve sempre um frasco com
álcool-gel para garantir que as
mãos sempre estejam esteriliza-
das;

- Mantenha hábitos saudáveis.
Alimente-se bem e coma bastante
verduras e frutas. Beba bastante
água;

- Não compartilhe utensílios de
uso pessoal, como toalhas, copos,
talheres e travesseiros;

- Se achar necessário, utilize
uma máscara para proteger-se de
gotículas infectadas que possam
estar no ar;

- Evite frequentar locais fecha-
dos ou com muitas pessoas;

- Verifique com um médico se
há necessidade de tomar a vacina
que já está disponível contra a
gripe H1N1.
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A Polícia Civil de Mauá pren-
deu, na manhã da última segun-
da-feira (1), a dupla responsável
por matar um motorista de apli-
cativo na  noite de sábado (29)
durante uma corrida para a
cidade de Ribeirão Pires.  G.F.S,
de 20 anos, e S.S.L, de 33 anos,
foram localizados após uma tes-
temunha identificá-los através
de fotografias apresentadas
pelos investigadores.

A dupla foi localizada e presa
por policiais civis do Garra e da
Delegacia sede durante diligên-

cias no Jardim Elizabeth, em
Mauá - ambos confessaram o
crime.  Já o corpo de Wilson
Dias de Souza, morador de
Mauá, foi encontrado na
Avenida Júlio Prestes de
Albuquerque, região bairro
Soma em Ribeirão Pires, com
um tiro na região das costas, na
manhã do último domingo (30). 

Segundo declarações da tes-
temunha, que esteve presente
durante o ocorrido, Souza foi
acionado via WhatsApp para
uma viagem até Ribeirão Pires,

com três passageiros. A teste-
munha acompanhou o motoris-
ta até a Rua Pernambuco, em
Mauá, ponto inicial da corrida,
onde G.F.S e S.S.L.  entraram no
veículo.

Já na altura da Estrada do
Sapopemba, os criminosos
anunciaram o assalto, um deles
portava uma arma de fogo tipo
escopeta. A testemunha afirma
que um dos homens assumiu a
direção do veículo, enquanto o
outro ficou com Wilson no
banco de trás. Em dado momen-
to da viagem, os assaltantes
pararam o veículo em um local
ermo, colocaram a testemunha
no porta-malas e executaram
Souza. 

Ainda de acordo com a teste-
munha, durante a madrugada
de domingo, os assaltantes
retornaram ao ponto inicial da
corrida, onde consumiram
entorpecentes. Já a testemunha
foi liberada próximo à sua resi-
dência, sob graves ameaças
contra sua família caso delatas-
se o ocorrido à Polícia.  

A arma do crime foi encon-
trada na casa onde residem os
indiciados, e o carro do motoris-
ta foi localizado nas proximida-
des do Jardim Elizabeth. Os acu-
sados seguem à disposição da
Justiça.

Wilson Dias de Souza foi morto com um tiro nas costas, 

Polícia prende assassinos
de motorista morto em RP
A dupla foi presa pela Polícia Civil em Mauá, na manhã de segunda-feira (1)

Foto: Reprodução 

Adolescente envolvido com tráfico 
de drogas é detido em Rio Grande

Na madrugada do último dia
29, um adolescente de 17 anos
foi detido pela Polícia Militar
enquanto comercializava dro-
gas no Parque América, em Rio
Grande da Serra. 

De acordo com o boletim de
ocorrência, o menor e uma
jovem de 24 anos tentaram
fugir ao perceberem a presença
da Polícia. O menor infrator
ainda tentou jogar as drogas
antes da abordagem policial.
Ambos foram encaminhados à
Delegacia de Polícia de
Ribeirão Pires.  

Foram apreendidos mais de
30 gramas de skunk, também
conhecida como supermaco-
nha, 42 gramas de cocaína, 30
gramas de crack e 33 trouxi-
nhas de maconha, além de R$
604,00 derivados das vendas
no local. 

Durante seu depoimento,
acompanhado de sua mãe, o
garoto confessou que estava
comercializando drogas em
uma garagem desde às 19h do
dia 28.  Ele ainda afirmou que a
jovem que o acompanhava é
usuária de crack e que havia

vendido à ela uma porção por
R$10,00.   

Já a jovem, que vive em
situação de rua, afirmou ser
dependente química e estava
no local consumindo entorpe-
centes.

Após o registro da ocorrên-
cia, o adolescente foi liberado
sob o termo de compromisso e
responsabilidade de sua apre-
sentação ao Ministério Público.  

As drogas foram encaminha-
das ao exame pericial e o
dinheiro depositado na conta
judicial.

Mulher é arrastada por carro
de companheiro em RP

Uma mulher foi arrastada pelo
carro de seu companheiro, após
encontrá-lo de saída de um
motel, localizado na Avenida
Humberto de Campo, em
Ribeirão Pires, no último dia  6. 

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, a vítima teria
visto o investigado saindo do
local com outra mulher. Ao abrir
a porta do passageiro para tentar
conversar, o homem saiu com o
carro - momento em que a
mulher enroscou o braço esquer-
do no cinto de segurança. 

Ainda segundo o registro do
caso, o homem teria acelerado
ainda mais o veículo ao perceber
que a vítima estava presa. Ela
ainda conseguiu acompanhar o
veículo por alguns metros, mas
caiu ao chão, em frente a empre-
sa CBC. O homem fugiu sem pres-
tar socorro à vítima.

A mulher teve luxação no
braço esquerdo e pequenas esco-
riações pelo corpo. Funcionários
da empresa e um motorista a aju-
daram após o ocorrido.

O caso foi registrado na
Delegacia de Ribeirão Pires.

Homem é detido por
embriaguez ao volante

Um homem foi detido por diri-
gir embriagado na madrugada da
última quinta-feira (20).  O moto-
rista dirigiu pela contramão na Av.
Francisco Monteiro. O veículo,
Space Fox, bateu de frente com
outro carro.

A vítima foi socorrida por uma
ambulância do SAMU ao Hospital
Nardini, em Mauá, com esfolia-
ções leves. A Polícia militar foi até
o local e apurou que o condutor do
veículo estava embriagado. O veí-
culo foi recolhido e o condutor
submetido a exame toxicológico e
multa. 

Veículo é roubado na 
Estrada da Colônia

Dois indivíduos em uma moto-
cicleta robaram uma veículo, na
Estrada da Colônia, na noite do
último dia 20. Segundo informa-
ções, o condutor estava acompa-
nhado de sua esposa quando os
criminosos se aproximaram e
anunciaram o assalto enquanto
passava por uma lombada. Um
deles portava uma arma de fogo. 

Além do veículo, os assaltante
levaram um par de botas que per-
tencia a vítima. 
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Você também pode ter suas fotos publicadas no Giro da Folha, envie para o nosso Whats 99654-3215. Não esqueça da legenda!

O secretário de Esporte Maciel da Padaria,
a vice-prefeita Professora Marilza, o vice-
govenador Rodrigo Garcia e o prefeito

Gabriel Maranhão, durante visita técnica a
estação ferroviária de Rio Grande da Serra 

Sarau Cultural realizado no dia 29 nas dependências do Teatro Municipal 
de Rio Grande da Serra que teve como tema: Resgate Cultural

O casal Roberto e Eliana comemoraram 
12 anos de união ao lado dos filhos 

Yuri e Ingrid

Inauguração do Espaço Jennifer Kenze Hairstyle e Makeup na Santa Luzia em Ribeirão 
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Festival de Inverno 
terá entrega do Big Ben 

Símbolo de Paranapiacaba será entregue no dia 20 de julho
A réplica do Big Ben de

Paranapiacaba volta a funcionar
após 5 anos parado. A entrega está
agendada para a abertura do
Festival de Inverno no dia 20 de
Julho. Segundo a MRS Logística res-
ponsável pelo restauro, o valor
gasto na obra é de R$ 1,3 milhão.
Além de voltar a funcionar, o reló-
gio contará com iluminação espe-
cial, fazendo com que a torre possa
ser vista também à noite e em dias
de neblina.

“Além do restauro do relógio, as
duas cabines, de sinais e mano-
bras, também serão contempladas
para que retornem às suas condi-
ções originais e ainda está previsto
um trabalho de manutenção na
passarela”, pontua o especialista
em Relações Institucionais da MRS
Mário Vilhena.

O trabalho de restauro e manu-
tenção em Paranapiacaba já vem
sendo desenvolvido há alguns
anos. Em 2014, foram restaurados
os galpões da vila e, em 2016, ele-
mentos da rede aérea. O próximo
passo, ainda em avaliação, seria
uma intervenção na estação ferro-
viária de Campo Grande.Colaboradores da MRS durante o trabalho de restauro do relógio 

Foto: Divulgação
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PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
PROCESSO 550/2019 - PREGÃO Nº

29/2019 – Registro de preços para fornecimento
de material de limpeza, para atender as
unidades pertencentes à Prefeitura Municipal de
Rio Grande da Serra. Diante dos esclarecimen-
tos prestados, ficam retificados os descritivos
dos itens no Anexo I, bem como a documen-
tação técnica e ratificadas as demais exigências
editalicias. Deste modo, fica reagendada a
sessão de abertura do certame para o dia
16/07/2019 às 10h00. O novo edital, anexos, e
esclarecimentos, poderão ser obtidos no
endereço eletrônico
www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados
pelo e-mail rgs.licitacoes@gmail.com ou no
Departamento de Licitações - telefone: (11)
4820-3366. 

DESPACHO DO PREFEITO - PREGÃO
PRESENCIAL N° 20/2019 - PROCESSO Nº
101/2019 OBJETO: Aquisição de equipamentos
e artigos de uso médico hospitalar para atender
as Unidades Básicas de Saúde do Município de
Rio Grande da Serra. Diante das razões de fato
e de direito expostas pela Pregoeira, em sua
manifestação, a qual acolho, com base nos
princípios da vinculação ao instrumento convo-
catório, da legalidade e da igualdade, decido
pelo conhecimento do recurso interposto pelas
empresa recorrentes BIOTECNO – INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA e INSTRAMED INDÚS-
TRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA para, no
mérito, negar-lhes provimento. Posto isso, ratifi-
co o despacho da Pregoeira e mantenho a
decisão que declarou vencedora do certame ref-
erente ao item 10 a empresa LOGGEN PRODU-
TOS PARA SAÚDE EIRELI ME e ao item 19 a
empresa V.L FUZETI COMERCIAL ME, bem
como determino a adjudicação e homologação
do Pregão em favor das empresas, conforme
segue: Empresa: LOGGEN PRODUTOS PARA
SAÚDE EIRELI ME - Item 10 – Qtd.04 Valor
unitário R$ 8.390,00– Valor total R$ 33.560,00  -
Empresa: V.L FUZETI COMERCIAL ME - Item
19 – Qtd.01 Valor total R$  5.930,00 - Em
26/06/2019. LUIS GABRIEL FERNANDES DA
SILVEIRA – PREFEITO.

PROCESSO 101/2019 - PREGÃO PRES-
ENCIAL Nº 20/2019 - OBJETO: Aquisição de
equipamentos e artigos de uso médico hospita-
lar para atender as Unidades Básicas de Saúde
do Município de Rio Grande da Serra. DESPA-
CHO 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:  Cirurgica Izamed
Ltda Item 4 Qtd. 4 Valor unit.  R$ 988,00
- Valor total R$ 3.952,00  Item 18 Qtd. 3 Valor
unit.  R$ 5.415,00 - Valor total R$ 16.245,00

Item 20 Qtd. 1Valor unit.   R$ 303,00 - Valor total
R$ 303,00   Item 21 Qtd. 1Valor unit.  R$ 173,00
- Valor total R$ 173,00 Valor total da empresa
R$ 20.673,00 Empresa: Loggen Produtos para
Saúde Eireli Item 22 Qtd. 3 Valor unit.  R$
182,00 Valor total R$ 546,00  Item 23 Qtd. 2
Valor unit.  R$ 172,00 Valor total R$ 344,00
Valor total da empresa R$ 890,00 Empresa:
M.K.R. Comércio de Equipamentos Eireli EPP
Item 8 Qtd. 2 Valor unit.  R$ 820,00
Valor total R$ 1.640,00  Item 9 Qtd. 1 Valor
unit.  R$ 760,00 Valor total R$ 760,00 Valor total
da empresa R$ 2.400,00 Empresa: Técnicos em
Imagem Comercial Eireli Item 13 Qtd. 2Valor
unit.  R$ 1.220,00 Valor total R$ 2.440,00  Item
14 Qtd. 26 Valor unit.   R$ 58,00 Valor total R$
1.508,00 Item 15 Qtd. 3 Valor unit.  R$ 66,00
Valor total R$ 198,00 Item 17 Qtd. 5 Valor unit.
R$ 183,00 Valor total R$ 915,00  Item 24 Qtd. 2
Valor unit.  R$ 120,00 Valor total R$ 240,00 Item
25 Qtd. 2 Valor unit.  R$ 110,00 Valor total R$
220,00 Valor total da empresa R$ 5.521,00
Empresa: V.L. Fuzeti Comercial ME Item 6
Qtd. 1 Valor unit. R$ 1.570,00 Valor total
R$ 1.570,00  Item 7 Qtd. 1 V a l o r
unit.  R$ 520,00 Valor total R$ 520,00 Valor total
da empresa R$ 2.090,00 Os itens 11, 12 e 26
restaram “Revogados”, e os itens 01, 02, 03, 05
e 16 restaram “Fracassados”. Prefeito Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – 26/06/2019.

PROCESSO 2450/2018 - PREGÃO PRES-
ENCIAL Nº 06/2019 - OBJETO: REGISTRO DE
PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E FRAL-
DAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO ACOL-
HIMENTO INSTITUCIONAL E DO CREAS.
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 PRE-
GOEIRA: ADJUDICO o objeto da licitação em
epígrafe, conforme segue: Empresa: Comercial
Quasi Tutto Eireli EPP Item 1 Qtd. 100
Valor unit. R$ 12,00 Valor total R$ 1.200,00 Item
2 Qtd. 100 Valor unit. R$ 12,00 Valor
total R$ 1.200,00  Item 27 Qtd. 6000 Valor unit.
R$ 1,40 Valor total R$ 8.400,00  Item 28 Qtd.
6000 Valor unit. R$ 1,90 Valor total R$
11.400,00  Item 29 Qtd. 6000 Valor unit.  R$ 2,20
Valor total R$ 13.200,00  Valor total da empresa
R$ 35.400,00  Empresa: TR2 Comércio e
Serviços de Papelaria Eireli Item 3 Qtd. 300
Valor unit.  R$ 10,00 Valor total R$ 3.000,00
Item 4Qtd. 100 Valor unit.  R$ 13,50 Valor total
R$ 1.350,00  Item 5 td. 100 Valor unit.  R$ 10,80
Valor total R$ 1.080,00  Item 6 Qtd. 300 Valor
unit.  R$ 3,50 Valor total R$ 1.050,00  Item 7
Qtd. 50 Valor unit.  R$ 6,00 Valor total R$ 300,00
Item 8 Qtd. 150 Valor unit.  R$ 5,50 Valor total

R$ 825,00  Item 9 Qtd. 50 Valor unit.  R$ 10,50
Valor total R$ 525,00  Item 10 Qtd. 15 Valor unit.
R$ 11,00 Valor total R$ 165,00  Item 12 Qtd. 50
Valor unit.  R$ 18,50 Valor total R$ 925,00  Item
13 Qtd. 50 Valor unit.  R$ 24,00 Valor total R$
1.200,00 Item 14 Qtd. 100 Valor unit.  R$ 10,20
Valor total R$ 1.020,00  Item 16 Qtd. 100 Valor
unit.  R$ 10,20 Valor total R$ 1.020,00  Item 17
Qtd. 30 Valor unit.  R$ 15,00 Valor total R$
450,00  Item 18 Qtd. 50 Valor unit.  R$ 9,00
Valor total R$ 450,00  Item 19 Qtd. 300 Valor
unit.  R$ 2,50 Valor total R$ 750,00  Item 20 Qtd.
30 Valor unit.  R$ 3,50 Valor total R$ 105,00
Item 21 Qtd. 350 Valor unit.  R$ 3,90 Valor total
R$ 1.365,00 Item 22 Qtd. 300 Valor unit.  R$
5,50 Valor total R$ 1.650,00  Item 25 Qtd. 1000
Valor unit.  R$ 1,95 Valor total R$ 1.950,00  Item
26 Qtd. 4000 Valor unit.  R$ 1,39 Valor total R$
5.560,00  Os itens 11, 15, 23 e 24 restaram
“Fracassados” Prefeita em exercício Marilza
Aparecida de Oliveira – 01/07/2019”

”RESUMO:
PROCESSO 232/2019 - PREGÃO PRES-

ENCIAL Nº 28/2019 - OBJETO: Registro de
preços para fornecimento de impressos gráficos,
para atender a Secretaria Municipal de Saúde e
Secretaria de Administração.

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: Gráfica Iguaçu Ltda
Lote 1, Valor Total R$ 20.385,00;
Valor Total da Empresa: R$ 20.385,00.
Empresa: Gráfica Abreu Ltda EPP
Lote 2, Valor Total R$ 33.349,20; 
Valor Total da Empresa: R$ 33.349,20.
Prefeito: Marilza Aparecida de Oliveira –

01/07/2019”
DESPACHO PREGOEIRA - PROCESSO

751/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2019
– Aquisição de 02 (dois) veículos de passeio
para atender a Secretaria de Saúde e Secretaria
de Educação e Cultura. Diante da inabilitação da
empresa Belisa Comércio e Serviços Ltda EPP,
por não apresentar documentação de regulari-
dade fiscal e trabalhista, fica determinada a
retomada do procedimento licitatório a partir da
apresentação do menor lance subsequente,
obedecendo-se estritamente o rito e prazo
legais. Ficando assim, a empresa EXPERT
COMÉRCIO, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO
DE NEGÓCIOS EIRELI EPP, 2ª colocada dos
itens 01 e 02, intimada a comparecer no depar-
tamento de Licitações na data de 04 de Julho de
2019 às 10 horas para negociação de valores.
Em 01/07/2019. MARILZA APARECIDA DE
OLIVEIRA– PREFEITA EM EXERCICIO. 

CCââmmaarraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
LEI MUNICIPAL N.º 2.311, DE 19 DE

JUNHO DE 2019
“Dispõe sobre a criação do Banco

Municipal de Medicamentos doados e dá outras
providências.”

Vereador Cláudio Xavier Monteiro,
Presidente da Câmara Municipal de Rio Grande
da Serra, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelos §§ 1º, 3º e 7º do artigo 44, da
Lei Orgânica Municipal, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a
seguinte Lei, cujo Projeto é de autoria do
Vereador José Carlos Pereira dos Anjos.  

Art. 1º - Fica criado o Banco Municipal de
medicamentos doados, sob a responsabilidade
do Município.

Parágrafo único – O Banco Municipal de
medicamentos doados que se trata esta Lei
será gerenciado pelo Município e funcionará
junto a Secretaria de Saúde nos moldes a
seguir especificados, a fim de evitar perdas de
medicamentos em bom estado e não utilizados

Art. 2º - O Banco Municipal de medicamen-
tos doados terá por objetivo:

I – a Formação de estoques, a partir de
doações de medicamentos por pessoas físicas

ou jurídicas que serão cadastradas pelo órgão
municipal receptor do medicamento;

II – assegurar medicamentos básicos e
essenciais à população, disponibilizando-os, de
forma gratuita, a cidadãos assistidos pela rede
pública de saúde.

Art. 3º - A classificação, contagem de con-
teúdos e verificação de prazos de validade,
deverão ser desempenhadas por profissionais
da área de farmácia vinculados à Secretaria
Municipal de Saúde do Município.

Art. 4º - O Fornecimento de medicamentos
pela Secretaria Municipal de Saúde do
Município está condicionado à apresentação do
Cartão Nacional de Saúde emitido pelo Sistema
Único de Saúde – SUS, ao estoque do medica-
mento e à apresentação de receita médica orig-
inal, que deverá ter sua cópia arquivada em
local próprio. 

Art. 5º - O Município disponibilizará um
espaço junto à Farmácia Básica de Saúde para
a coleta e distribuição dos medicamentos.

Art. 6º - Os estoques de medicamentos
devem ser relacionados e atualizados peri-
odicamente, com geração de relatório para con-
trole da Secretaria Municipal de Saúde.

§ 1º - O Município manterá um banco de
dados com relação de medicamentos doados e
disponíveis.

Art. 7º - Só poderão ser aceitas doações de
medicamentos que estejam em bom estado de
conservação, acompanhados de bula e com
prazo mínimo de sessenta dias antecedentes a
data de vencimento.

Art. 8º - Os medicamentos deverão ser con-
trolados através do seu respectivo nome
genérico (substância ativa).

Art. 9º O Município deve incentivar, através
de divulgação e campanhas, a prática de
doações de medicamentos.

Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação. 

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra,
19 de junho de 2019 – 55º Ano de
Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Vereador Cláudio Xavier Monteiro
Presidente 
Publicado no Quadro de Editais da

Câmara, na mesma data.
Dr. Wagner Rubinelli
Assessor Jurídico Legislativo do Gabinete
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O time Confiança sagrou-se
nesse domingo, dia 30 de
junho, pela primeira vez em
sua história, o vencedor do
Campeonato Municipal de
Futebol – Divisão Especial de
Ribeirão Pires. Em partida

emocionante, a equipe venceu
nos pênaltis o time Planalto,
por 3 x 1. 

A final do Campeonato foi
realizada no campo do Centro
Esportivo Vereador Valentino
Redivo – Vila Gomes.

O Campeonato Municipal de
Futebol – Divisão Especial de
Ribeirão Pires é realizado pela
Liga de Futebol Amador da
cidade, com o apoio da
Prefeitura, por meio da
Secretaria de Esportes.

Time do Confiança vence
o Municipal de Futebol

Equipe venceu nos pênaltis o time do Planalto 

Confiança é a equipe vencedora da Divisão Especial de Ribeirão Pires 

Divulgação

Teixeirão recebe Jogo dos Amigos 
Na próxima sexta-feira (5),

às 20h, o Estádio do Teixeirão,
em Rio Grande da Serra, recebe
o Jogo dos Amigos - uma parti-
da de futebol entre a família
Teixeira e a família Cardoso.
Estão confirmadas as presenças
de Celsinho e Tcheba, do Grupo
Pura Amizade.

O jogo será marcado pelo
reencontro de Sidnei Teixeira
com seus amigos do tempo de
escola e de jogo, após 25 anos.
Teixeira era morador do bairro
Oásis Paulista e durante sua
infância costumava jogar fute-
bol no antigo campo do
Teixeirão. 

Serão realizadas duas parti-
das, uma entre os veteranos e
outra entre amadores. A entra-
da na partida no evento é gra-
tuita. 

Durante o evento será reali-
zada a arrecadação de alimen-
tos não perecíveis, que serão
doados para o Fundo Social de
Rio Grande da Serra. 
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Importância da avaliação
física na academia

Com a orientação de um profissional é possível evoluir continuamente

A avalição física é de extre-
ma importância para o educa-
dor físico, pois através dela é
possível reunir o maior número
de informações relacionadas ao
seu aluno, e com isso prescre-
ver um treino adequado, res-
peitando sua individualidade.
Percebe-se claramente que

avaliação física é fundamental
para quem está iniciando qual-
quer atividade física, bem
como também para quem já é
praticante. 

Daniel Paulo de Oliveira,
Pós-graduado em Musculação e
Condicionamento Físico, e res-
ponsável técnico da Plexos

Academia de Ribeirão Pires,
afirma que “para uma avaliação
física, é interessante que o pro-
fissional comece com uma
anamnese, que é o questioná-
rio direcionado ao aluno. Desta
forma, é possível conhecer os
hábitos e o histórico do seu
aluno, como de atividades físi-
cas realizadas anteriormente,
alimentação, ingestão de
álcool, e consumo de cigarro”.

Os testes são divididos em
antropométricos, composição
corporal, e ergométricos. São
indicados para medir a capaci-
dade de realizar exercícios de
intensidade moderada e alta. A
realização de tais exercícios
depende do estado funcional
do sistema respiratório, cardio-
vascular e musculoesquelético.
O objetivo é descobrir a ativi-
dade adequada para cada
aluno.

Daniel afirma que para um
bom desempenho, é necessário
iniciar com uma avaliação efi-
ciente. “É necessário que o
aluno esteja bem assessorado,
com um profissional capaz de
prover todo o respaldo neces-
sário para seu desenvolvimento
e bons treinos”, finaliza Daniel.

Fica claro que ter a supervi-
são de um profissional qualifi-
cado é tão importante quanto
se exercitar regularmente.
Evitando-se o sedentarismo e a
desmotivação. 

Daniel Paulo de Oliveira,  responsável técnico da Plexos Academia  

Foto: Divulgação
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Constelação Familiar
como método terapêutico

Equilíbrio nas relações e resolução de conflitos

A Constelação Familiar é uma
técnica terapêutica de autoco-
nhecimento. Apresenta uma
vasta gama de aplicações práti-
cas devido aos seus efeitos
esclarecedores no campo das
relações humanas, como
melhoria das relações familia-
res, relações interpessoais nas
empresas e no ambiente educa-

cional.
A constelação familiar sistê-

mica foi criada pelo alemão
Berth Helliinger, e parte do prin-
cípio de que algo que não foi
resolvido nas gerações passadas
de determinada família e passa
para a atual. 

A terapia pode ser utilizada
para resolução de problemas

afetivos, quebra de ciclos noci-
vos, compreensão de questões
pessoais, relacionamento entre
parentes e ainda em problemas
financeiros.

Na Estância, a terapia é coor-
denada por Nadêjda Licia,
Psicóloga e Terapeuta Holística,
seu consultório fica na Rua Boa
Vista, 210, no centro da cidade.
“A constelação é indicada para
qualquer idade e para os mais
diversos problemas, além de ser
um método muito eficaz, che-
gando em pontos que as vezes a
terapia convencional não conse-
gue chegar”, afirma Nadêjda.

Em 2018, o Ministério da
Saúde incluiu a sua prática no
Sistema Único de Saúde (SUS),
como parte da Política Nacional
de Práticas Integrativas e
Complementares (PNPIC), que
tratam de disputas de guarda de
crianças e pedido de pensão ali-
mentícia, com objetivo de que a
terapia em grupo possa facilitar
acordos judiciais e pacificar o
conflito familiar, culminando na
extinção do processo.

Nadêjda Licia, Psicóloga e Terapeuta Holística

Foto:Divulgação
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