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Região conta com
novos trens

Na última quarta-feira,
o Governador em exercí-
cio, Rodrigo Garcia, anun-
ciou o começo da opera-
ção de doze trens moder-
nos da série 7000 para a
Linha 10-Turquesa da
Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos
(CPTM), que beneficiam
os moradores da região
do ABC.
Entre os principais

benefícios aos passagei-
ros, a frota renovada ofe-
rece a facilidade no
embarque e desembar-
que, pois cada vagão des-
sas composições possui
quatro portas. Nos
vagões do trem antigo,
eram apenas duas portas.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO                        

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

MARCOS  AURELIO  DOS SANTOS, estado civil
solteiro, profissão operador de  máquina,  nascido
em  São Paulo, SP no dia oito de outubro de mil nove-
centos  e setenta e oito (08/10/1978), residente e
domiciliado Rua Olímpia  Catta  Preta,  423,  casa 2,
Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filho de MARIA ADIL-
ZA DE JESUS. SANDRA  APARECIDA VIEIRA DA SILVA,
estado civil solteira, profissão do lar,  nascida  em
Ribeirão  Pires,  SP  no  dia doze de agosto de mil
novecentos  e oitenta e três (12/08/1983), residente e
domiciliada Rua Olímpia  Catta  Preta,  423,  casa 2,
Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filha  de  ANTONIO
JUSTINO  DA  SILVA  e de MARIA DE FATIMA VIEIRA
DA SILVA.                                                                

ELIVAL  MOREIRA  GOMES,  estado civil solteiro,
profissão eletricista, nascido  em  Crato,  CE  no  dia
vinte  e  quatro  de  janeiro de mil novecentos  e
noventa e dois (24/01/1992), residente e domiciliado
Rua João Lunardi, 752, Represa, Ribeirão Pires, SP,
filho de PEDRO ANDRADE GOMES e de FRANCISCA
MOREIRA GOMES. JACKELINE ARAUJO MARTINS,
estado civil solteira, profissão analista de atendimen-
to,  nascida  em  Diadema, SP no dia vinte e sete de
março de mil novecentos e noventa e cinco
(27/03/1995), residente e domiciliada Rua  João
Lunardi, 752, Represa, Ribeirão Pires, SP, filha de
ANTONIO CALDAS MARTINS e de MARIA IRANDI
ARAUJO SILVA.                        

ALEX  LIMA DOS PRASERES, estado civil solteiro,
profissão eletricista, nascido  em  Mauá,  SP no dia
primeiro de setembro de mil novecentos e noventa
(01/09/1990),  residente e domiciliado Rua Irapurú,
87, Santa Luzia,  Ribeirão Pires, SP, filho de ANTONIO
PEREIRA DOS PRASERES e de MARIA LÚCIA LIMA.
SAMIRA  RODRIGUES  AGUILAR,  estado  civil solteira,
profissão do lar, nascida  em Teófilo Otoni, MG no dia
dois de abril de mil novecentos e oitenta  e nove
(02/04/1989), residente e domiciliada Rua Irapurú,
87, Santa  Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de CAMILO
RODRIGUES e de SILMA JARDIM DE AGUILAR.                                                    

LUCAS BARBOSA DE SANTANA, estado civil sol-
teiro, profissão auxiliar de almoxarifado,  nascido  em
Mauá,  SP  no  dia  doze  de  junho de mil novecentos
e noventa e sete (12/06/1997), residente e domicilia-
do Rua Guatapará,  38,  São Caetaninho, Ribeirão
Pires, SP, filho de EDIVALDO EPIFANIO DE SANTANA e
de CECILIA SELMA BARBOSA DE SANTANA. ANA
CAROLINA  BATISTA,  estado civil solteira, profissão
atendente de restaurante,  nascida  em  Mauá,  SP  no
dia  onze de dezembro de mil novecentos  e noventa
e oito (11/12/1998), residente e domiciliada Rua
Guatapará,  38,  São  Caetaninho, Ribeirão Pires, SP,

filha de LUCIANA APARECIDA BATISTA.                                                    
NILTON  ALVES  DA SILVA, estado civil divorciado,

profissão motorista, nascido  em  Campina  da Lagoa,
PR no dia dezesseis de setembro de mil novecentos  e
setenta e três (16/09/1973), residente e domiciliado
rua Humberto Silvério, 360, Pilar Velho, Ribeirão
Pires, SP, filho de JOSÉ DA SILVA e de LUIZA ALVES DA
SILVA. CLAUSINEY  ITACARAMBI  DA  COSTA,  estado
civil  solteira,  profissão cozinheira,  nascida  em
Carinhanha, BA no dia primeiro de setembro de mil
novecentos  e  oitenta e um (01/09/1981), residente
e domiciliada rua  Humberto Silvério, 360, Pilar
Velho, Ribeirão Pires, SP, filha de VALDIVINO MOREI-
RA DA COSTA e de EVA FRANCISCA ITACARAMBI
COSTA.       

ANTONIO SERGIO ABRANTES, estado civil divor-
ciado, profissão motorista, nascido  em São Vicente,
SP no dia dez de setembro de mil novecentos e cin-
quenta  e  três  (10/09/1953), residente e domiciliado
Rua Holanda, 125,  Bairro  Colônia, Ribeirão Pires, SP,
filho de ANTONIO ABRANTES e de MARIA MOSELI
ABRANTES. ROSELI  MARIA OLIVEIRA, estado civil
divorciada, profissão auxiliar de limpeza, nascida em
Taboão da Serra, SP no dia vinte e três de outubro de
mil  novecentos  e  sessenta  e  oito  (23/10/1968),
residente  e domiciliada  Rua  Holanda,  125,  Bairro
Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de ROMUALDO OLI-
VEIRA e de UMBELINA MARIA OLIVEIRA.              

MARCOS  PEREIRA DA COSTA, estado civil soltei-
ro, profissão auxiliar de refrigeração,  nascido  em
Santos, SP no dia quatorze de abril de mil novecentos
e setenta e oito (14/04/1978), residente e domiciliado
Rua das  Sibipirunas (Jd Serrano), 115, Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filho de  RAPHAEL PEREIRA DA
COSTA FILHO e de MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
DA COSTA. SANDRA  JOSÉ  CORREA,  estado  civil
divorciada, profissão costureira, nascida  em Boa
Família, MG no dia dezenove de março de mil nove-
centos e  setenta  e  seis  (19/03/1976),  residente  e
domiciliada  Rua das Sibipirunas  (Jd  Serrano), 115,
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de VIVALDE AFFONSO
CORREA e de MARIA RITA DAS GRAÇAS SILVA COR-
REA.       

JOSÉ   RAFAEL   DE   SOUZA  LIMA,  estado  civil
solteiro,  profissão serralheiro,  nascido em Campo
Formoso, BA no dia primeiro de março de mil  nove-
centos e noventa e dois (01/03/1992), residente e
domiciliado Rua  São Bernardo do Campo (Vl
Monteiro), 20, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de
DANIEL CORREIA LIMA e de RAIMUNDA ALZIRA DE
SOUZA. BÁRBARA  ÉLLEN DA SILVA, estado civil sol-
teira, profissão operadora de caixa,  nascida  em
Ribeirão  Pires,  SP no dia vinte de junho de mil nove-
centos e noventa e cinco (20/06/1995), residente e
domiciliada Rua São  Bernardo do Campo (Vl
Monteiro), 20, Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de IVO
LUIZ DA SILVA JUNIOR e de ERICA FERREIRA DA SILVA.       

DEIVISSON  DOS SANTOS LIMA, estado civil sol-

teiro, profissão mecânico, nascido  em  Salvador,  BA
no  dia  vinte  e  cinco de outubro de mil novecentos
e  noventa  e  três  (25/10/1993), residente e domici-
liado avenida  João Baldi, 108, São Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filho de DENIERVISSON DA SILVA
LIMA e de VALNETE BISPO DOS SANTOS. JULIANA  DE
LIMA  SANTOS, estado civil solteira, profissão promo-
tora, nascida  em Mauá, SP no dia onze de maio de
mil novecentos e noventa e três  (11/05/1993),  resi-
dente  e domiciliada rua João Baldi, 108, São
Caetaninho,  Ribeirão  Pires, SP, filha de FRANCISCO
ROSA DOS SANTOS e de MARIA AUXILIADORA DE
LIMA.                                         

JOAQUIM  ADEMAR  DE  LIMA,  estado  civil  sol-
teiro, profissão pintor, nascido  em  Ribeirão Pires, SP
no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e
sessenta e seis (28/11/1966), residente e domiciliado
Rua Cambuci,  232,  Santa  Luzia,  Ribeirão  Pires,  SP,
filho de ANTONIO FERREIRA DE LIMA e de ONDINA
IPOLITO DE LIMA. RITA  DE  CASSIA  DE  LIMA,  esta-
do  civil solteira, profissão do lar, nascida  em Ribeirão
Pires, SP no dia vinte e cinco de setembro de mil
novecentos  e  setenta (25/09/1970), residente e
domiciliada Rua Minas Gerais,  224,  Vila  São João,
Rio Grande da Serra, SP, filha de MARIA LUCIA DE
LIMA.                                                        

JONAS  MONTEIRO GUZDINSKAS, estado civil
solteiro, profissão porteiro, nascido  em  São
Caetano  do  Sul,  SP  no  dia cinco de julho de mil
novecentos  e  noventa  e um (05/07/1991), residente
e domiciliado Rua das  Pitangas,  065,  Aliança,
Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de  JOÃO GUMERCINDO
GUZDINSKAS e de SIMONE MONTEIRO. LUCIANA
RAMOS   DOS   SANTOS,  estado  civil  divorciada,  pro-
fissão empresária,  nascida em Mauá, SP no dia vinte
e dois de outubro de mil novecentos  e oitenta e seis
(22/10/1986), residente e domiciliada Rua das
Pitangas,  065,  Aliança,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha de
DJALMA HONORIO DOS SANTOS e de DONIZETE
RAMOS DOS SANTOS.                    

WELINGTON  DE  SOUZA  BATISTA  ALVES, estado
civil solteiro, profissão agricultor,  nascido  em
Teixeira, PB no dia vinte e dois de fevereiro de   mil
novecentos  e  noventa  e  nove  (22/02/1999),  resi-
dente  e domiciliado  Rua  Alvorada, 204, Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filho de ALFREDO BATISTA ALVES e
de MARIA APARECIDA DE SOUZA ALVES. JANISLAY
CAMPOS TIMOTIO, estado civil solteira, profissão
agricultora, nascida  em  Teixeira,  PB  no  dia  seis de
abril de mil novecentos e noventa  e  oito
(06/04/1998),  residente e domiciliada Rua Alvorada,
204,  Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de JOACIL CAM-
POS TIMOTIO e de MARIA FERREIRA CAMPOS.                                                

FELIPE  PEREIRA  DA  SILVA  MELO,  estado  civil
solteiro,  profissão operador  de  máquina, nascido
em Mauá, SP no dia dezenove de setembro de  mil
novecentos  e  noventa  e  cinco  (19/09/1995),  resi-
dente  e domiciliado Rua Caiçara, 57, São Caetaninho,

Ribeirão Pires, SP, filho de JORGE SOUZA MELO e de
LUCINEIA PEREIRA DA SILVA.  TAILA  FERREIRA DA
SILVA, estado civil solteira, profissão analista de ima-
gens,  nascida  em  Osasco,  SP  no dia vinte e dois de
maio de mil novecentos  e noventa e seis
(22/05/1996), residente e domiciliada Rua Caiçara, 57,
São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de EDILSON
JOSÉ DA SILVA e de VERONICA FERREIRA DA SILVA.                             

VINICIUS  GABRIEL  GONÇALVES  SILVA,  estado
civil solteiro, profissão desenhista  projetista,  nascido
em  São  Paulo,  SP no dia quinze de setembro de mil
novecentos e noventa e cinco (15/09/1995), residen-
te e domiciliado  Rua  José Lopes Coelho, 290,
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de NILSON
GONÇALVES DA SILVA e de TEREZA BRUM ROCHA DA
SILVA. LÍVIA  TAMIRES  CARDOSO CRUZ, estado civil
solteira, profissão técnica em  análises  clínicas, nas-
cida em Santo André, SP no dia vinte e oito de  feve-
reiro  de  mil  novecentos  e  noventa  e  sete
(28/02/1997), residente  e domiciliada Rua José Lopes
Coelho, 290, Aliança, Ribeirão Pires,  SP,  filha de
SADRAC SOUZA CRUZ e de ADRIANA RODRIGUES
CARDOSO CRUZ.                                                                 

RAFAEL  DOS  SANTOS  DE  OLIVEIRA,  estado
civil  solteiro, profissão educador  físico,  nascido  em
Juquiá, SP no dia seis de abril de mil novecentos  e
noventa  e quatro (06/04/1994), residente e domici-
liado Avenida  dos  Amoritas, 633, Jardim do Estádio,
Santo André, SP, filho de RAIMUNDO OLIVEIRA DE
JESUS e de MARIA DOS SANTOS. JOANA  ANDRADE
DOS  SANTOS, estado civil solteira, profissão química,
nascida  em  Santo  André,  SP  no  dia  vinte  e oito
de abril de mil novecentos  e noventa e três
(28/04/1993), residente e domiciliada Rua João
Dicieri,  518,  Aliança,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS e de MARTA APARE-
CIDA DE ANDRADE DOS SANTOS.    

CARTÓRIO DE OURO FINO PAULISTA
O  pretendente:  ROSIVALDO DE BRITO, brasilei-

ro, projetista técnico, estado civil divorciado, com 45
anos de idade, nascido em    Vitória  da Consquista -
BA, no dia dezessete de dezembro de mil novecentos
e  setenta  e três (17/12/1973), residente e domicilia-
do na Rua Javari, 10,  Km  4,  Ribeirão Pires - SP, filho
de ROSA DE BRITO. A  pretendente:  JOSIANE  QUIRI-
NO  MENDONÇA, brasileira, professora, estado civil
divorciada, com 37 anos de idade, nascida em   Mauá
-  SP,  no  dia  dois  de  setembro  de mil novecentos
e oitenta e um (02/09/1981),  residente  e  domicilia-
da  na Rua Javari, 10, Km 4, Ribeirão Pires  - SP, filha
de JOSÉ MENDONÇA DA SILVA e de   ROSIANE DIAS
QUIRINO DA SILVA.

O  pretendente: ELIAS PINTO RODRIGUES, brasi-
leiro, aposentado, estado civil solteiro,  com 67 anos
de idade, nascido em Mogi das Cruzes  -  SP,  no  dia
vinte de agosto de mil novecentos e cinquenta e um
(20/08/1951),  residente  e domiciliado na Rua Marlei,

190, Somma, Ribeirão   Pires  - SP, filho de ISALTINO
PINTO RODRIGUES e  de  TEREZINHA BENEDITA
RODRIGUES. A  pretendente:  NEUSA  DÉO,  brasilei-
ra, do lar, estado civil solteira, com  54 anos de idade,
nascida em São Paulo - SP, no dia  vinte  e  oito  de
janeiro  de  mil  novecentos  e  sessenta  e cinco
(28/01/1965),  residente  e domiciliada na Rua Marlei,
190, Somma, Ribeirão Pires   -  SP,  filha  de  JAIR  DÉO
TESTEMUNHA e de DIRCE GONZALEZ DÉO.

O   pretendente:   CLÍSTENES  BANDEIRA  DA
SILVA,  brasileiro,  instalador automotivo,  estado civil
solteiro, com 22 anos de idade,  nascido  em  Mauá  -
SP,  no  dia dois de maio de mil novecentos e noven-
ta  e  sete  (02/05/1997),  residente  e domiciliado na
Rua Japira (Jd   União),  345,  Pouso  Alegre, Ribeirão
Pires - SP, filho de MANOEL MARIA DA SILVA de
PATRICIA BANDEIRA DOS SANTOS. A  pretendente:
SÂMIA GABRIELLE CARNEIRO, brasileira, auxiliar
financeiro, estado  civil  solteira,  RG.  45.536.122-8
SSP/SP,  com 23 anos de idade, nascida  em  Mauá  -
SP,  no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e
noventa  e  seis  (21/01/1996),  residente  e domici-
liada na Rua Japira (Jd. União), 345, Pouso Alegre,
Ribeirão Pires - SP, filha de FRANCISCO DE ASSIS CAR-
NEIRO e de SILVIA HELENA DE LIMA PEREIRA.

O  pretendente:  JUNIOR  BANDEIRA,  brasileiro,
mecânico industrial, estado civil  divorciado, com 37
anos de idade, nascido em Ribeirão Pires - SP, no dia
treze de novembro de mil novecentos e oitenta e um
(13/11/1981),  residente  e domiciliado na Rua
Lambari (Jd União), 327, Pouso  Alegre,  Ribeirão Pires
- SP, filho de RITA BANDEIRA, brasileira, natural  do
Estado  da  Bahia,  com 60 anos de idade, do lar, resi-
dente na cidade de Santo André-SP. É natural de
Ribeirão Pires-SP. A  pretendente:  LUANA  FERREIRA
DE  ARAUJO, brasileira, terapeuta, estado    civil  sol-
teira,  RG. 44.192.140-1 SSP/SP, com 33 anos de
idade, nascida em Ribeirão  Pires  -  SP,  no dia oito de
julho de mil novecentos e oitenta e cinco
(08/07/1985), residente e domiciliada na Rua Lambari
(Jd União), 327, Pouso  Alegre,  Ribeirão  Pires  -  SP,
filha de FRANCISCO HELIO DE ARAUJO e  de EVA
MARIA FERREIRA DE ARAUJO.

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass  
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Novos trens e velhos problemas
A CPTM implantou novos trens na linha

10-Turquesa que atende o trecho Brás/Rio
Grande da Serra. Segundo o Governo
Paulista, a medida serve para modernizar o
trecho, garantir mais segurança aos usuá-
rios e diminuir o tempo entre as partidas. 
“É uma remodelação nas linhas da CPTM,

que faz com que tenhamos um
melhor aproveitamento dos trens,
permitindo fazer a substituição
integral dos trens da Linha 10-
Turquesa da CPTM, que agora con-
tará com trens mais modernos, com
mais conforto para a população que
se dirige do ABC até a capital”, comentou o
governador em exercício, Rodrigo Garcia. 
A medida é positiva, contudo, o mesmo

governador que comemorou o investimen-
to, viu de perto o descaso da Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM)
com a última estação da linha, a parada de
Rio Grande da Serra. 

Recentemente Rodrigo esteve na cidade
para embarcar no trem expresso para
Santos e se deparou com o prefeito da cida-
de, Gabriel Maranhão, clamando por
melhorias imediatas. A CPTM está promo-
vendo ações de melhorias na estação cen-
tenária, mas o serviço segue no ritmo lento

e os usuários seguem dividindo
espaço com carros, ônibus e os
trens. São obrigados a transitarem
pelas linhas, colocando em risco a
vida. 
Rodrigo Garcia que não esperava

pela cobrança, fez a única coisa que
poderia fazer no momento, se comprome-
teu em agilizar as reformas e abrir diálogo
para a construção da nova estação férrea,
prometida desde 2005. 
Vamos aguardar para ver se na onda das

boas novas, o Governo Paulista não com-
pleta a melhoria construindo a nova esta-
ção férrea de Rio Grande da Serra.

“Usuários 
dividem espaço
com carros
e trens”
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Que Lair da Apraespi está inten-
sificando as ações junto aos bairros
afastados de Ribeirão Pires.

***
Que a pré-candidata a prefeita

em 2020, disse para pessoas próxi-
mas que precisa aumentar a popu-
laridade, ultrapassando o reduto
ligado a Apraespi.

***

Que outro pré-candidato a pre-
feito da Estância que está andando
pelos quatro cantos da cidade é
Amigão D’Orto (PTC). O vereador
não deixou nem o recesso parla-
mentar atrapalhar as ações.

Que em Rio Grande da Serra o
prefeito Gabriel Maranhão
(Cidadania) reassumiu a Prefeitura
Municipal.

***
Que após um rápido período de

férias, o prefeito fez questão de
visitar as Unidades Básicas de
Saúde que recentemente recebe-
ram os novos médicos.

***
Que Maranhão aproveitou as

visitas para estreitar com a popula-
ção, conversou com usuários do
sistema e prometeu mais avanços
para o setor.

***
Que o prefeito não foi sozinho,

durante as visitas aos novos médi-
cos estava acompanhado da vice-
prefeita e secretária de Saúde,
Professora Marilza (PSD) e verea-
dores dos respectivos bairros aten-
didos pelas contratações dos novos
médicos.

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

TCE indica mudanças em
concorrência da Iluminação
Órgão fiscalizador pede mudanças no lançamento do edital de concorrência

A iluminação pública em
Ribeirão Pires segue no banco
dos réus. O Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (TCE-SP) aca-
tou parcialmente pedidos de
impugnações do edital aberto
pela Prefeitura para contratação
de empresa para prestação de
serviços de engenharia elétrica,
para executar obras de eficienti-

zações e expansões no parque de
iluminação pública da cidade. 

Em despacho datado do dia 03
de julho, o conselheiro Sidney
Estanislau Beraldo acatou parcial-
mente as impugnações propostas
ao edital de concorrência propos-
tos por F Martins de Souza
Engenharia - EPP, Diego Vinicius
Silva e Consladel - CLD

Construtora Laços, Detetores e
Eletrônica, e indicou que o prefei-
to Kiko (PSB) promova mudanças
em editais ligados ao segmento. 

“Considero parcialmente pro-
cedentes as impugnações, deter-
minando que a Administração,
em eventual novo certame,
adote as medidas corretivas per-
tinentes para dar cumprimento à
lei”, escreveu o conselheiro. 

Entre os apontamentos do
TCE-SP estão a exclusão das exi-
gências direcionadas ao fabrican-
te do sistema de telegestão, a eli-
minação da requisição de decla-
ração do responsável técnico,
detentor da CAT, de que será res-
ponsável pela execução dos ser-
viços e a adequação das exigên-
cias de habilitação técnica aos
preceitos das Súmulas nºs 23 e
24.

Ainda segundo o Tribunal a
Prefeitura deve corrigir a descri-
ção do objeto, eliminando os ser-
viços alheios a ele, bem como,
promover cuidadosa e ampla
revisão de todos os demais itens
do ato convocatório relaciona-
dos. 

Arquivo Folha 

Prefeito Kiko é o responsável por liberar as licitações na Prefeitura de RP



Novos trens da CPTM começam a circular
entre as estações Brás e Rio Grande da Serra
Governador em exercício se comprometeu em acelerar as obras de reforma da estação de Rio Grande e iniciar as tratativas da nova estação

Nesta quarta-feira (10), o
Governador em exercício, Rodrigo
Garcia (DEM), anunciou o começo
da operação de doze trens
modernos da série 7000 para a
Linha 10-Turquesa da Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos
(CPTM), que beneficiam os mora-
dores da região do ABC.

Entre os principais benefícios
aos passageiros, a frota renovada
oferece a facilidade no embarque
e desembarque, pois cada vagão
dessas composições possui qua-
tro portas. Nos vagões do trem
antigo, eram apenas duas portas.

“É uma remodelação nas
linhas da CPTM, que faz com que
tenhamos um melhor aproveita-

mento dos trens, permitindo
fazer a substituição integral dos
trens da Linha 10-Turquesa da
CPTM, que agora contará com
trens mais modernos, com mais
conforto para a população que se
dirige do ABC até a capital”,
comentou Rodrigo Garcia após
realizar viagem da Estação
Tamanduateí à Estação Brás,
onde visitou o Centro de Controle
Operacional (CCO).

A Linha 10-Turquesa passa a
contar com o total de 18 trens
mais modernos operando na
linha, sendo seis da série 7500
que já estavam em circulação. Os
trens mais antigos vão para a
reserva, de modo a serem usados

em eventualidades.
A comunicação da CPTM com

os passageiros dentro do trem
também ficou mais eficiente.
Além de um sistema de som mais
avançado tecnologicamente, cada
vagão conta com monitores para
mensagens visuais. O ar-condicio-
nado dessa frota possui um siste-
ma de distribuição melhor do que
os antigos.

Outra novidade para os 390
mil passageiros que utilizam a
linha diariamente é a retomada
dos contratos de energia e sinali-
zação neste semestre. A conclu-
são das obras possibilitará a redu-
ção do intervalo entre os trens.
Também estão sendo feitas refor-
mas de acessibilidade nas esta-
ções para facilitar a locomoção de
pessoas com deficiência ou mobi-
lidade reduzida.

Recentemente, Rodrigo Garcia
esteve na cidade de Rio Grande
da Serra e determinou urgência
no término da reforma da estação
férrea e a abertura de tratativas
para construção da nova estação
de trem no município.

Os passageiros da Linha 10
também ganharão outra estação
de trem. A CPTM assinou convê-
nio com a Prefeitura de Santo
André para o desenvolvimento,
em conjunto, dos projetos de
implantação da estação Pirelli,
que será construída entre as esta-
ções Prefeito Celso Daniel-Santo
André e Capuava.

Todas as melhorias fazem
parte do plano de mobilidade do
Governo do Estado para a região
do ABC.

No final do mês passado,
Rodrigo Garcia esteve em Rio
Grande da Serra para embarcar
no expresso turístico rumo a bai-
xada santista. Na oportunidade, o
governador indicou ao prefeito
Gabriel Maranhão (Cidadania)

que irá intervir junto a CPTM para
agilizar as obras de restauro e
modernização da estação de Rio
Grande da Serra, bem como, ini-
ciar as tratativas para construção
da nova estação férrea.

Segundo o líder do DEM na
cidade, Claurício Bento,  o encon-
tro entre Rodrigo Garcia e o pre-
feito Gabriel Maranhão deverá

ocorrer em meados de agosto.
“Conversei hoje (ontem) com a

assessoria do deputado Estevam
Galvão que é o nosso aliado em
Rio Grande e o deputado que
acompanha de perto das obras da
CPTM, ele fará a interlocução
para o encontro, que deverá ocor-
rer em agosto”, disse Claurício
Bento.

Novos trens da CPTM entraram em operação na Linha 10-Turquesa 

Foto: Governo de SP
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Formação é feita em parceria com o Sest/Senat

A empresa Rigras em parce-
ria com o Sest/Senat está pro-
movendo para todos os colabo-
radores o Programa de
Prevenção de Acidentes.

Os encontros acontecem até
o dia de hoje (12), com aborda-
gens sobre temas ligados à

segurança no trânsito, com
atenção especial nos tópicos
ligados a excesso de velocidade,
uso do cinto de segurança, celu-
lar ao volante e suas conse-
quências, ultrapassagem em
local não permitido e legislação
de trânsito.

Em março desde ano, a
Rigras também promoveu ações
junto a motoristas. Na oportu-
nidade foram levados a refletir
sobre as adversidades no volan-
te, desde como agir em caso de
uma freada brusca até em caso
de acidentes e relacionamento
com o passageiro.

Para os monitores da capaci-
tação a mudança de conduta é
visível, pois desperta a cons-
ciência em ações do cotidiano,
pois o motorista é colocado na
“pele” do passageiro.

Na oportunidade, o diretor
da Rigras, Nilvado Gomes, enfa-
tizou que a capacitação é uma
das atividades que a empresa
tem para melhorar a formação
dos colaboradores e exaltar que
o passageiro é a prioridade da
empresa.

Ainda segundo Nivaldo, para
uma empresa que promove
mais de 70 mil viagens por mês
é necessário relembrar fre-
quentemente aos funcionários
a importância da segurança e a
tratativa com a população para
poder servir melhor. 

Colaboradores da Rigras participam da capacitação na Rodoviária de RP

Rigras promove programa
de prevenção de acidentes

Divulgação



O Projeto Bombeiro Mirim de
Ribeirão Pires foi criado em 08
de setembro de 2017 pelo
comandante Libanio. Um proje-
to sem fins lucrativos ou ligação
com partido político, religioso
ou estado, que conta apenas
com o apoio de voluntários e
apoiadores em geral.

O encontro acontece a cada
15 dias, na Escola Engenheiro
Carlos Rohm ou em estabeleci-
mentos cedidos para os encon-
tros, de acordo com a proposta
oferecida e conta hoje com 100
bombeiros mirins.

O projeto tem como objetivo
contribuir na formação das
crianças e adolescentes utilizan-
do como referência valores de
cidadania e civismo, como ética,
respeito ao próximo, compro-
misso com a segurança, educa-
ção ambiental, educação da
saúde, educação de trânsito,
exercendo sempre a cidadania,
favorecendo o desenvolvimento
sócio-cultural da criança e do
adolescente, de forma a inserir
na sociedade um cidadão com
valores humanos, morais, éticos
e multiplicadores.

No último final de semana
aconteceu o Acampamento dos
Bombeiros Mirins no Clube São
Conrado, onde os BM tiveram
momentos de muito aprendiza-
do, lazer, disciplina, indepen-
dência, motivação e interação.
Esse Acampamento foi propor-
cionado pelo voluntários e par-
ceiros do Projeto que colabora-
ram com o local, a alimentação,
o material de higiene e o trans-
porte dos Bombeiros Mirins,
tudo sendo coordenado pelo
Comandante Libanio que per-
maneceu no local durante todo
o Acampamento.

Quem quiser inscrever seu
filho no projeto poderá fazer
nesse domingo dia 14 de julho
que será o último prazo para as
inscrições. Deverá comparecer
na Escola Engenheiro Carlos
Rohm às 9 horas. 

Pré-requisitos para a inscri-
ção: idade de 10 a 15 anos,
documentos RG do responsável
e do candidato, foto 3X4 do can-
didato, pagamento da taxa de
inscrição de 50 reais. Após a ins-
crição deverá ser apresentado
um atestado médico e providen-
ciar o uniforme.
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Bombeiro Mirim tem
inscrições no domingo
Projeto é desenvolvido pelo comandante Libanio do Corpo dos Bombeiros

Fotos: Divulgação

Alunos do Projeto Bombeiro Mirim durante atividade comandada pelo Comandante Libanio 

Atividades são administradas por monitores capacitados pelo projeto 
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Amanhã (13), às 11h, a
Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra, através da
Secretaria de Obras, irá inaugu-
rar as obras de pavimentação e
infraestrutura urbana da aveni-

da Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira, no
Jardim Guiomar.

São aproximadamente 800
metros de pavimentação, com
paralelepípedos reaproveita-

dos das obras concluídas do
PAC Mobilidade.  

A Juscelino Kubitschek é
uma via importante para a
mobilidade em Rio Grande da
Serra, e sua pavimentação faci-
lita o acesso aos bairros adja-
centes, como São João,
Recanto Alpino, e outros mais
distantes, além de fazer ligação
com outra importante via de
acesso do município, que é a
Avenida Guilherme Pinto
Monteiro.

“É mais um compromisso fir-
mado com a população que
estaremos entregando. Levar
melhorias de infraestrutura
para ruas de bairros mais afas-
tados da região central está
dentro das prioridades do
nosso Governo. Fico feliz por
estar entregando essa impor-
tante obra viária”, disse o pre-
feito.

Outra via que está receben-
do pavimento é a rua Fernando
Costa no Parque do
Governador, importante via de
acesso ao bairro que faz divisa
com Ribeirão Pires.

Rio Grande da Serra inaugura amanhã a 
pavimentação da Av. Juscelino Kubitschek

Via está dentro do programa de melhorias em infraestrutura nos bairros de Rio Grande da Serra

Calçamento da avenida foi possível pela reutilização dos paralelepípedos

Homenagem
à Mulher
Negra

Hoje (12), a Prefeitura de
Ribeirão Pires, por meio da
Secretaria de Participação e
Inclusão Social e o COMPIR –
Conselho Municipal de
Promoção da Igualdade Racial,
irá promover evento em home-
nagem ao Dia Internacional da
Mulher Negra Latino-america-
na e Caribenha, a partir das
19h, na Câmara Municipal –
Rua João Domingues de
Oliveira, 12 – Centro.

A programação conta com
roda de conversa com o tema
“A luta da mulher negra na
perspectiva latino-americana”,
ministrada pela advogada
Claudia Patrícia de Luna Silva e
pela médica cubana Dra.
Yenicey Martínez.

A partir das 20h, o município
promove homenagem às
mulheres negras, com a pre-
sença das merendeiras da
Escola Estadual Raul Brasil, de
Suzano, convidadas especiais
do evento.

O evento é aberto ao público
em geral, sem a necessidade de
inscrição prévia.

A equipe da Pegada do Rio de
Rio Grande, projeto da Prefeitura
Municipal que visa estimular a
prática da corrida de rua, fará no
próximo domingo (14) um treino
especial para ajudar na
Campanha do Agasalho, no qual
os atletas participantes doarão
agasalhos. A atividade começa às

7h30, no Parque Linear, região da
Vila Conde. Não é preciso inscri-
ção antecipada.

A doação de peças devem
estar em bom estado de conser-
vação.

Para saber mais ligue para
4821-4765, no Fundo Social de
Solidariedade.

Pegada do Rio fará 
evento pela Campanha 

Integrantes do grupo durante visita ao bairro da Pedreira em Rio Grande 

Foto: Divulgação
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Homens são presos em flagrante
após roubar lasanhas em mercado

Na tarde da última sexta-
feira (5), dois homens foram
presos em flagrante após rou-
bar mercadorias de um super-
mercado e, ainda, exigir de
uma das funcionárias a quantia
de R$50,00 para que retornas-
sem ao local a fim de executar
outros furtos. O caso aconte-
ceu na região do Centro Alto
de Ribeirão Pires. 

De acordo com informações,
os criminosos entraram no
estabelecimento comercial e
se dirigiram ao setor de conge-
lados, onde passaram a colocar
diversas embalagens de lasa-
nhas em uma sacola térmica e
em uma mochila. Ao todo, 15
caixas de lasanhas - avaliadas
em R$225,00 -  foram apreen-
didas.

Os acusados - identificados
como R.M.S e A.L.S - foram
detidos pelo supervisor de
segurança do estabelecimento
e conduzidos à Delegacia de
Ribeirão Pires pela Polícia
Militar.

Ainda de acordo com o bole-
tim de ocorrência, A.L.S já pos-
sui outras passagens criminais
pela prática de roubo. 

Polícia Civil realiza operação em RP
Na última quinta-feira (11),

a Polícia Civil de Ribeirão Pires
foi para as ruas da cidade em
mais uma operação em comba-
te a crimes gerais. 

A ação contou com a equipe
de investigação e os delega-
dos, titular e assistente, do
município - dr. Wagner
Milhardo e dr. Marcos Duarte. 

Ao longo dos trabalhos
foram realizados captura de
procurados, apreensão de veí-
culo - produto de estelionato,
apreensão de cigarros contra-
bandeados, abordagens de veí-
culos e pessoas suspeitas, bem
como como o acompanhamen-
to da Assistência Social para o
encaminhamento de casos em
especiais. 

O pastor e o representante religioso estavam no local e impediram a ação 

Mais uma igreja foi alvo de cri-
minosos em Ribeirão Pires. O
caso ocorreu na última segunda-
feira (8), no entanto, a dupla que
pretendia furtar o local acabou
sendo presa em flagrante pela
Polícia Militar. J.W.S, de 18 anos,
e J.V.A.S, de 19 anos, foram deti-

dos durante a tentativa ocorrida
em um templo religioso localiza-
do na região do bairro Bertoldo. 

Segundo informações do
boletim de ocorrência, o pastor e
o representante religioso esta-
vam no local no momento da
invasão dos indiciados e os man-

tiveram detidos até a chegada da
Polícia. Ambos confessaram que
entraram na igreja para cometer
furtos. A igreja alvo dos furtado-
res é ligada à Assembléia de
Deus. 

Desde abril deste ano, a Folha
vem noticiando frequentes casos
semelhantes ao ocorrido no dia
8. Durante este período, cinco
igrejas foram furtadas, além do
roubo à Igreja Matriz. Os  casos
mais recentes ocorreram no últi-
mo dia 20, no qual duas igrejas
evangélicas vinculadas à Igreja
Pentecostal de Deus, uma na
Rodovia Índio Tibiriçá e outra na
Quarta Divisão, tiveram quantias
em dinheiro levadas pelos crimi-
nosos - a soma do valor furtado
ultrapassa os R$ 7.000,00.

Até o fechamento desta edi-
ção, a Folha não conseguiu infor-
mações  quanto a possíveis liga-
ções entre os furtos ocorridos.
J.W.S e J.V.A.S estão à disposição
da Justiça Criminal. 

A igreja fica na Rua Santo Bertoldo, região do bairro Bertoldo 

Dr. Wagner Milhardo (ao centro) acompanhado de sua equipe de policiais

PM prende dupla durante
tentativa de furto à igreja

Foto: Reprodução  

Ladrões furtam residência 
na Estância

Uma mulher teve sua casa
furtada na Vila Rosal, na última
sexta-feira (28). A vítima ausen-
tou-se de sua residência no
período da tarde, e ao voltar a
sua moradia constatou a ausên-
cia de objetos pessoais e apare-
lhos eletrônicos. 

Segundo informações do
boletim de ocorrência, foram
subtraídos jóias, vestuários, cal-
çados e um notebook.  

A vítima disponibilizará as
imagens da câmera de seguran-
ça do imóvel para a Polícia, a fim
de iniciar investigação sobre o
ocorrido.

Ladrões roubam veículo
em Mauá

Uma mulher teve seu carro
roubado na frente de sua resi-
dência, na Vila Ana, em Mauá.

Três homens abordaram a
vitima, portando uma arma de
fogo. Conforme boletim de ocor-
rência, os homens subtraíram o
veículo e objetos pessoais que
estavam com a vítima.

Após acionar a Policia, a víti-
ma teve seu veículo recuperado
por pela Polícia Civil de Ribeirão
Pires.

Homem é suspeito de furto
em loja de vestuário de RP

Um homem é suspeito de
realizar transação bancária
indevida a partir da conta cor-
rente da proprietária de uma
loja de roupas femininas situa-
da no bairro Santa Cruz. A ação
ocorreu na tarde da última
sexta (28). 

A proprietária do estabele-
cimento informou a Polícia que
o homem, que era funcionário
da loja, usufruiu da oportuni-
dade de estar sozinho no escri-
tório da vítima, e com o uso do
Token, chave de segurança
digital, realizou uma transfe-
rência entre contas, no valor
de R$ 13.800,00 (treze mil e
oitocentos reais) para a sua
conta pessoal. 

A empresária ao voltar à
loja, realizou a verificação de
seu saldo bancário e constatou
a ausência do valor, pois esta-
va registrado a efetuação de
uma TED no nome do funcio-
nário em questão. O homem
encontra-se foragido. 

O caso foi registrado como
furto qualificado no DP do
município.



1100 SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  1122  ddee  JJuullhhoo  ddee  22001199SSoocciiaallFFoollhhaa  

Você também pode ter suas fotos publicadas no Giro da Folha, envie para o nosso Whats 99654-3215. Não esqueça da legenda!

Festa Junina da EE Prof Ruth Neves Sant'Anna em Ribeirão Pires, realizada em junho
com a participação da comunidade, dos alunos e de toda equipe da unidade escolar
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Instituição sediará semana antidrogas entre os dias 23 e 28 de julho

Casa Fraternidade atua em
Ribeirão Pires desde 1997, com o
propósito de ajudar as pessoas
em estado vulnerável como mora-
dores de ruas e dependentes quí-
micos.  Durante os 22 anos de
existência, a Casa acolheu mais de
5.000 internos, de toda a região
do Grande ABC. 

A entidade realizará a partir da

próxima terça-feira (23), a sema-
na antidrogas A abertura do even-
to será com a Missa de cura e
libertação às 19h30, celebrada
pelo Padre José Vicente. 

Nos dias 24, 25 e 26 serão rea-
lizadas palestras com início às
19h30, sobre temas como:
Prevenção na família e sociedade,
serviço social na recuperação,

ministrada por Ana Amaral, e,
Amor exigente, experiência da
novidade. No dia 27, será realiza-
do um Sarau sobre recuperação e
ação transformadora. 

No último dia, 28 de julho, a
Casa Fraternidade abrirá às 10h
para celebração de Missa solene
presidida pelo Padre José Vicente.
Em seguida será oferecido o
almoço, com porco no rolete, e o
Bingo em prol da Casa
Fraternidade. A programação
encerra com a fogueira, no final
da tarde. 

“A participação da comunidade
é de extrema importância para
nós. Quanto mais pessoas abraça-
rem a nossa causa, teremos mais
chances de tirar as pessoas da rua
e dar oportunidade para que elas
possam voltar ao convívio com
suas famílias”, finaliza Cristina,
integrante da Casa da
Fraternidade. 

O evento acontecerá na sede
da instituição (Estrada Vereadora
Mercedes  D 'orto, nº 900, Jd.
Aprazível, Ouro Fino Ribeirão
Pires).

A ação será coordenada pelo Padre José Vicente 

Casa Fraternidade Jesus
festeja 22 anos, na Estância
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Pregão Presencial n° 31/19 - PROCESSO
793/2019 - OBJETO: Registro de preços para
fornecimento de material de enfermagem e
hospitalar, destinados à Secretaria de Saúde
deste Município.

DATA DE ABERTURA: 29 de julho de 2019,
às 09 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
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, e telefones para
contato: (11) 4820-3366.

Carlos Eduardo Alves da Silva, Secretário
de Finanças – 11/07/2019.

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo
GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
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Leitão à pururuca:
Deliciosa pedida

Churrascaria Carreteiro dispõe de cardápio especial 

Durante as tardes frias de
inverno a Churrascaria O
Carreteiro oferece ambiente

aconchegante e cardápio espe-
cial. O restaurante tradicional
da Estância traz comida típica
do campo. Os pratos trazem
variadas opções de carnes e
massas.

O destaque da Churrascaria
é o Leitão à Pururuca, com
cozimento à bafo. 

“Cabe dizer que bafo é uma
churrasqueira fechada, onde o
calor passa dos 200 graus
Celsius e alimentada a carvão
em brasa”, comenta Marcão,
proprietário da Churrascaria O
Carreteiro.

O leitão assado é uma tradi-
ção comum em muitas cultu-
ras, além de ser uma forma de
reunir amigos e vizinhos para

comer e se divertir. 
Marcão destaca que a chur-

rascaria abre todos os dias,
com horários estendidos no
fim de semana. Localizado na
Rodovia Índio Tibiriçá, Km
38,5; Ribeirão Pires.

O Leitão à Pururuca é atra-
ção em datas especiais. Sendo
uma ótima pedida para a
comemoração do dia dos pais,
celebrado em 11 de agosto. 

A churrascaria dispõe do
prato o ano inteiro, com a
opção de encomenda. 

Os interessados em saborear
o prato podem fazer a enco-
menda pelo telefone (11)
4823-1166, de segunda a
sexta-feira, das 07h às 18h.

Leitão à Pururuca, assado por 12h

Foto: Divulgação
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Pizza: a tradição italiana
nos bairros da Estância

Cada pizzaria tem sua receita, incluindo variedades gourmet e pizzas doce

Na última quarta-feira (10)
foi comemorado no Brasil o Dia
da Pizza, e ao contrário do que a
maioria das pessoas pensa, não

é só o vinho tinto que harmoni-
za com a Pizza, que é a prefe-
rência gastronômica da
Estância. 

O Dia da Pizza foi instituído
em 1985, pelo secretário de
Turismo, Caio Luís de Carvalho.
A data surgiu após um concurso
estadual que elegeria as dez
melhores receitas de pizza
muçarela e margherita. O suces-
so do evento foi tão grande que
instituíram o 10 de julho como
data oficial da comemoração.

Romualdo Mu Juliatto, do
blog Taça&Copo, informa em
suas palestras que o vinho tinto
nem sempre é a melhor pedida.
“Depende muito do recheio
escolhido. No caso da muçarela
ou até da opção quatro queijos,
o melhor é escolher um branco
encorpado da uva Chardonnay,
na falta deste, escolha um tinto
leve como o Pinot Noir de uma
safra recente”, esclarece
Romualdo. 

Os campeões de vendas são
pepperoni, muçarela e calabre-
sa. Neste caso, o vinho realça o
sabor do prato. “No caso da piz-
zas doces a melhor opção são
bebidas doces”, finaliza
Romualdo.

Diante da variedade de pizzas, o blog Taça&Copo indica o melhor vinho

Foto: Divulgação



SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  1122  ddee  JJuullhhoo  ddee  22001199PPuubblliicciiddaaddeeFFoollhhaa1166


