
Sexta-Feira,
03 de Setembro

de 2021
edição #2558

Ano XXXII

Claudinho da Geladeira
muda 1º escalão e inicia
pavimentação de ruas

Páginas 5 e 8

Óbitos
em 2021

já superam
total

obtido
em 2019

Página 9

O deputado federal Alex
Manente (Cidadania), que
possui domicílio eleitoral no
Grande ABC, figura entre os
100 parlamentares mais
influentes em Brasília, de
acordo com o
Departamento Intersindical
de Assessoria Parlamentar.
Nomeado como “Os

Cabeças do Congresso
Nacional”, o levantamento
tem como base o trabalho
executado pelos deputados
e senadores; um total de
594 parlamentares. Um dos
trabalhos de grande relevân-
cia proposto por Manente
está a PEC que prevê prisão
após condenação em segun-
da instância. Página 3

Deputado federal do Grande ABC, Alex Manente

Prefeito de Rio Grande da Serra tenta recuperar apoio com
troca no governo e inicia pavimentação de ruas no Pq. América

Emmetade do tempo, RP e
RGS já somam 737 mortes

Cai o desemprego em
Ribeirão e Rio Grande
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Alex Manente é
avaliado entre os
100 mais influentes
do Congresso
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PORTARIA Nº 044.08.2021 – EXONERAR,
a pedido, o funcionário ALEXANDER VICTOR
DIZELA, do Cargo de Assessor de
Coordenação e Articulação Política, de pro-
vimento em comissão, a partir de 26 de
agosto de 2021. PORTARIA Nº 045.09.2021
– NOMEAR, a sra. RAQUEL OLIVEIRA BORBA,
para o cargo de Assessor de Coordenação e
Articulação Política, de provimento em
comissão, a partir de 01 de setembro de
2021. 
Vereador Charles David Faustino

Fumagalli
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO N.º 003.08.2021 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL

DE RIO GRANDE DA SERRA, ESTADO DE SÃO
PAULO, APROVOU E EU PROMULGO O
SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:
“APROVA O PARECER DO TRIBUNAL DE

CONTAS TC 006807/989/16-5 - DESFAVORÁ-
VEL AS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO GRANDE DA SERRA, RELATIVAS AO
EXERCÍCIO DE 2017”.
Artigo 1º - Ficam rejeitadas as contas do

Município relativas ao exercício de 2017,
constantes do processo TC nº
006807/989/16-5, sendo Aprovado o
Parecer do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo exarado naquele processo, con-
forme resultado da votação ocorrida na 24ª
sessão ordinária realizada no dia 25 de
agosto de 2021, por 05 (cinco) votos favorá-
veis e 08 (oito) contrários, em conformida-
de com o disposto no artigo 24, § 4º - 20 da
Lei Orgânica Municipal.
Artigo 2º - Este Decreto Legislativo

entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Rio Grande da

Serra, 27 de agosto de 2021, 57º Ano de
Emancipação Politico-Administrativa do
Município.
Vereador Charles David Faustino

Fumagalli
Presidente
Dr. Luiz Carlos Rodrigues
Assessor Jurídico Legislativo do

Gabinete
Terezinha Madalena da Silva Dizela
Coordenadora de Apoio Legislativo

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

A luta acontece todos os dias 
Demos início, nesta semana, ao mês

de setembro - fortemente marcado pela
campanha de prevenção a problemas de
saúde mental e suicídio, o chamado
Setembro Amarelo. Tal assunto ainda é
tido como tabu para algumas pessoas,
que não acreditam que problemas emo-
cionais e psicológicos podem
causar a morte e, por esse
motivo, é preciso estar ainda
mais atento a questão. 
Mesmo que o mês escolhi-

do para pontuar a importân-
cia de tal assunto seja setembro, é
importante ressaltar que a luta contra a
depressão, uma doença totalmente
silenciosa capaz de causar danos irrepa-
ráveis, acontece todos os dias  
É preciso estar atento aos sinais para

que a intervenção aconteça o mais rápi-
do possível. Muitas vezes, os chamados

problemas mentais estão escondidos em
meio a sorrisos. Até mesmo uma pessoa
considerada alegre, feliz e bem-sucedida
pode estar sofrendo deste mal, que não
faz distinção de gênero, raça, cor ou
idade. 
Aos que passam por um momento tur-

bulento, é importante res-
saltar que por mais que a
situação pareça não ter solu-
ção, por mais que seja difícil
tocar na ferida, é preciso
encarar o problema. Apenas

falando sobre os anseios, dificuldades e
bloqueios, seremos capazes de superá-
los.
E o mais importante, você não está

sozinho. O caminho para sair desta situa-
ção pode não ser tão fácil, mas com a
ajuda de profissionais e o apoio de fami-
liares, tudo é possível.

“E o mais 
importante: você 
não está sozinho!”

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.

JOSÉ  GOMES  CHAVES,  estado  civil divorcia-
do, profissão comerciante, nascido  em
Guaraciaba,  MG  no  dia  vinte e nove de dezembro
de mil novecentos  e  cinquenta  e seis
(29/12/1956), residente e domiciliado Avenida  das
Aleluias, 103, Parque Aliança, Ribeirão Pires, SP,
filho de FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CHAVES e
de ANA GOMES CHAVES. JOANA  ANGELICA  VIEIRA
DA  ROCHA, estado civil divorciada, profissão pro-
fessora  de  desenvolvimento  infantil,  nascida  em
Rio Grande da Serra,  SP  no dia vinte e dois de
junho de mil novecentos e setenta e um
(22/06/1971),  residente  e domiciliada Avenida
das Aleluias, 103, Parque Aliança, Ribeirão Pires,
SP, filha de JOSÉ VIEIRA DA ROCHA e de ILVANETE
SEVERINA DOS SANTOS.                                         

KELVIN  GOMES  DA  SILVA,  estado  civil soltei-
ro, profissão autônomo, nascido em Mauá, SP no
dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e
noventa e quatro (23/01/1994), residente e domi-
ciliado Rua Baturi, 53, Bocaina,  Ribeirão  Pires, SP,
filho de JASENILDO SOARES DA SILVA e de IONELI
JOSÉ GOMES DA SILVA. SUÉLLEN  FRANCINE  DE
GODOY, estado civil solteira, profissão do lar, nas-
cida  em  Mauá,  SP  no dia primeiro de janeiro de
mil novecentos e noventa  e  seis (01/01/1996),
residente e domiciliada Rua Baturi, 53, Bocaina,
Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de FELIPE FRANCO DE
GODOY e de MARCIA APARECIDA DOS SANTOS.                                          

LUCAS  NOBREGA  DE  SOUSA,  estado civil sol-
teiro, profissão autônomo, nascido  em  Mauá, SP
no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e
noventa  e  seis  (16/11/1996), residente e domici-
liado Rua Vicente de Paula,  34, Santana, Ribeirão
Pires, SP, filho de JOVENI REIS DE SOUSA e de EVA-
NILDA SALUSTIANO NOBREGA. MONIQUE  HELLEN
LIMA  DESIDÉRIO,  estado  civil  solteira,  profissão
autônoma, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia
vinte de outubro de mil novecentos  e noventa e
sete (20/10/1997), residente e domiciliada Rua
Vicente  de  Paula,  34, Santana, Ribeirão Pires, SP,
filha de ANTONIO JOSÉ DESIDÉRIO e de MARIA DE
JESUS LIMA DESIDÉRIO.                    

WESLEY  BALDEZ  DE  LIMA,  estado civil soltei-
ro, profissão frentista, nascido  em  Mauá,  SP  no
dia  dois  de novembro de mil novecentos e noven-
ta e nove (02/11/1999), residente e domiciliado
Rua das Pitangas, 43,  Aliança, Ribeirão Pires, SP,
filho de JOÃO VIRGULINO DE LIMA NETO e de
VILMA DE FATIMA BALDEZ DA SILVA.
LUANA  DIAS  BATISTA,  estado  civil  solteira,  pro-
fissão  atendente, nascida em Mauá, SP no dia doze
de abril de mil novecentos e oitenta e oito
(12/04/1988),  residente  e  domiciliada  Rua  das
Pitangas, 43, Aliança,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha de
DONIZETE CARLOS BATISTA e de ZILMA DE JESUS
DIAS BATISTA.                                          

EDSON  ALVES  SILVA,  estado  civil  solteiro,

profissão  operador de pesagem  de  matéria
prima, nascido em Mauá, SP no dia vinte e três de
outubro   de  mil  novecentos  e  noventa
(23/10/1990),  residente  e domiciliado  Rua
Constantinopla, 280, Tanque Caio, Ribeirão Pires,
SP, filho de JOSÉ FERREIRA DA SILVA e de MEIRE
VANIA ALVES SILVA.  EMANUELLE  KIOMA DOS SAN-
TOS VIRGILIO, estado civil solteira, profissão analis-
ta  jurídico,  nascida  em  Mauá, SP no dia dois de
julho de mil novecentos  e noventa e três
(02/07/1993), residente e domiciliada Rua
Constantinopla,  280,  Tanque Caio, Ribeirão Pires,
SP, filha de MARIO VIRGILIO e de MARIA APARECI-
DA DOS SANTOS DA SILVA.                    

ISRAEL  CARNEIRO  DOS  REIS,  estado  civil
viúvo, profissão ajudante geral,  nascido  em
Itariri,  SP  no  dia  oito  de  novembro  de mil nove-
centos  e  sessenta e quatro (08/11/1964), residen-
te e domiciliado Avenida  Ettore  Turelli,  482,
Itrapoá, Ribeirão Pires, SP, filho de JULIO FERREIRA
DOS REIS e de MARIA CARNEIRO DOS REIS. LUCI-
MARA BARROS, estado civil divorciada, profissão
cuidadora, nascida em  São  Paulo,  SP no dia doze
de julho de mil novecentos e setenta e cinco
(12/07/1975),  residente  e domiciliada Avenida
Ettore Turelli, 482,  Itrapoá,  Ribeirão  Pires,  SP,
filha de JOSE LUCIO DE OLIVEIRA BARROS e de
JOANA FERREIRA COSTA BARROS.                              

JULIO  DE  PAULA ASSIS, estado civil divorcia-
do, profissão operador de empilhadeira, nascido
em Santo André, SP no dia trinta e um de maio de
mil   novecentos   e   oitenta  e  quatro
(31/05/1984),  residente  e domiciliado Avenida
Princesa Izabel, 557, Aliança, Ribeirão Pires, SP,
filho  de APARECIDO DE ASSIS GONZAGA e de ANI-
VALDA FELICIDADE DE PAULA ASSIS.  ADRIANA  DA
SILVA  BERTO, estado civil solteira, profissão ven-
dedora, nascida  em  Mauá,  SP  no  dia  vinte  de
janeiro de mil novecentos e oitenta   e  quatro
(20/01/1984),  residente  e  domiciliada  Avenida
Princesa  Izabel,  557, Aliança, Ribeirão Pires, SP,
filha de SEVERINO ANTONIO DA SILVA e de IVONE-
TE DA SILVA BERTO.                         

RAPHAEL  WERTER  SCHMDT,  estado civil sol-
teiro, profissão açougueiro, nascido em Santo
André, SP no dia sete de novembro de mil nove-
centos e oitenta e nove (07/11/1989), residente e
domiciliado Rua Santa Fé, 82, Ponte  Seca,  Ribeirão
Pires,  SP,  filho  de  WAINE JOSÉ SCHMDT e de
CLEONICE GONÇALVES DA SILVA SCHMDT.
VERA LUCIA PEREIRA, estado civil solteira, profis-
são autônoma, nascida em  São José da Lagoa
Tapada, PB no dia dez de março de mil novecentos
e  setenta  e três (10/03/1973), residente e domici-
liada Rua Santa Fé, 82,  Ponte  Seca,  Ribeirão
Pires,  SP, filha de FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA e
de MARIA DO DESTERRO TOMAZ.                                   

ANTONIO  MARCOS  SILVA  DE  SOUSA,  estado
civil divorciado, profissão vidraceiro,  nascido  em
Mauá,  SP  no  dia  treze  de  junho  de mil nove-
centos  e noventa e dois (13/06/1992), residente e
domiciliado Rua Rodrigues  Alves,  64,  Colônia,
Ribeirão Pires, SP, filho de ANTONIO JOSÉ DE

SOUSA e de MARIA DA PIEDADE SILVA DE SOUSA.
MARIA  EDUARDA  DENTI NUNES, estado civil sol-
teira, profissão auxiliar administrativo,  nascida
em Ribeirão Pires, SP no dia sete de maio de mil
novecentos e noventa e três (07/05/1993), resi-
dente e domiciliada Rua  Rodrigues Alves, 64,
Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha de CARLOS EDUAR-
DO NUNES e de ROSELI DENTI NUNES.                                

CÉSAR  JAQUIEL  PEREIRA  DA  SILVA,  estado
civil solteiro, profissão pedreiro,  nascido  em
Alagoinha,  PE  no dia oito de novembro de mil
novecentos  e oitenta e oito (08/11/1988), residen-
te e domiciliado Rua Eça  de  Queirós,  176,
Represa,  Ribeirão  Pires, SP, filho de JOECI PEREI-
RA DA SILVA e de CLAUDIVANE PEREIRA DA SILVA.
SUELI  MATEUS, estado civil divorciada, profissão
diarista, nascida em São  Bernardo do Campo, SP
no dia dezessete de abril de mil novecentos e
oitenta  e  três  (17/04/1983),  residente e domici-
liada Rua Eça de Queirós,  176, Represa, Ribeirão
Pires, SP, filha de BENEDITO MATEUS e de BENEDI-
TA VITORINO MATEUS.                                          

DANIEL  SCHUTZ  CANTANTI, estado civil divor-
ciado, profissão barbeiro, nascido em 2º
Subdistrito, São Bernardo do Campo, SP no dia
vinte e um de  julho de mil novecentos e oitenta e
oito (21/07/1988), residente e domiciliado  Rua
João  Lúcio de Moraes, 212, Aliança, Ribeirão Pires,
SP,  filho  de  JOSÉ  APARECIDO  CANTANTI e de
ALVINA ELZA MELO SCHUTZ CANTANTI. FABÍOLA
SANTANA  DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida  em  São  Paulo,  SP  no dia
três de julho de mil novecentos e oitenta e nove
(03/07/1989), residente e domiciliada Rua João
Lúcio de Moraes,  212,  Aliança,  Ribeirão Pires, SP,
filha de JOSÉ EVANGELISTA COSTA DOS SANTOS e
de MARIA DOS ANJOS SANTANA DOS SANTOS.             

LUCAS  SANTOS  FERREIRA,  estado civil soltei-
ro, profissão analista de pré-vendas,  nascido  em
Ribeirão Pires, SP no dia dez de março de mil nove-
centos  e  noventa  e quatro (10/03/1994), resi-
dente e domiciliado Rua Grécia (Jd Dois Melros),
67, Colônia, Ribeirão Pires, SP, filho de PAULO SER-
GIO FERREIRA e de MARIA DE LOURDES SANTOS
FERREIRA. LORUAMA   CAROLINE   DA   SILVA,   esta-
do  civil  solteira,  profissão nutricionista, nascida
em Monte Alto, SP no dia primeiro de outubro de
mil  novecentos e noventa e três (01/10/1993),
residente e domiciliada Avenida  Santo  André,
500, apto 32, Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filha
de LUIZ FERNANDES DA SILVA e de AMARILDE DO
CARMO BRUM DA SILVA.

EDVAN DA ROCHA VIANA, estado civil solteiro,
profissão ajudante geral, nascido  em Santo André,
SP no dia três de janeiro de mil novecentos e seten-
ta  e nove (03/01/1979), residente e domiciliado
Rua Caiçara, 32, São  Caetaninho,  Ribeirão Pires,
SP, filho de ALZIRO DA ROCHA VIANA e de VITÓRIA
DIAS VIANA. DANIELA  DE  PAULA OLIVEIRA, estado
civil solteira, profissão analista de sistema, nascida
em São Bernardo do Campo, SP no dia vinte de
junho de   mil  novecentos  e  oitenta  e  seis
(20/06/1986),  residente  e domiciliada Rua

Caiçara, 32, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP,
filha de SEBASTIÃO DAS GRAÇAS OLIVEIRA e de
TEREZINHA DE PAULA OLIVEIRA.    

ROGÉRIO   OLIVEIRA   DA  SILVA,  estado  civil
divorciado,  profissão vigilante,  nascido  em
Mauá,  SP  no  dia  quinze de novembro de mil
novecentos  e noventa e três (15/11/1993), resi-
dente e domiciliado Rua Alvares  de  Azevedo,  345,
Represa,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho de CLAUDINEI
PEREIRA DA SILVA e de ROSEMEIRE DE OLIVEIRA.
DANIELE  APARECIDA DOS SANTOS VALKIU, estado
civil solteira, profissão do  lar,  nascida  em Campos
do Jordão, SP no dia sete de junho de mil novecen-
tos  e noventa e seis (07/06/1996), residente e
domiciliada Rua Alvares  de  Azevedo,  345,
Represa, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ CARLOS
VALKIU e de NATHALIA BENEDITA DOS SANTOS.                      

AKAWÃ  VIANA  CASTRO,  estado  civil  solteiro,
profissão  expert  em interação,  nascido em
Ribeirão Pires, SP no dia quinze de setembro de mil
novecentos e noventa e sete (15/09/1997), resi-
dente e domiciliado Avenida  Salvador  Rípoli, 350,
Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de LUIS CAR-
LOS DE CASTRO e de CLAUDIA LIMA VIANA.
NATHANIA  TALYTA  SANTOS DE SIQUEIRA, estado
civil solteira, profissão operadora  de  vendas,  nas-
cida  em Ribeirão Pires, SP no dia cinco de março
de  dois  mil  e  um  (05/03/2001), residente e
domiciliada Rua Professor  Antônio Nunes, 1124,
Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de ADMILTON
CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA e de LUCIANA DOS SAN-
TOS CARMO.      

JOSÉ   FRANCISCO  RIBEIRO  SILVA,  estado  civil
solteiro,  profissão padeiro,  nascido  em Tamboril,
CE no dia dezessete de dezembro de mil novecen-
tos  e setenta e três (17/12/1973), residente e
domiciliado Rua Olívio  Rossini,  64,  Tanque  Caio,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOÃO CAZUZA DA SILVA
e de LUISA RIBEIRO SILVA. JÂNIA  RODRIGUES  DO
NASCIMENTO,  estado  civil divorciada, profissão
costureira, nascida em Igarassu, PE no dia vinte e
sete de novembro de mil  novecentos e setenta e
nove (27/11/1979), residente e domiciliada Rua
Olívio  Rossini,  64,  Tanque  Caio, Ribeirão Pires,
SP, filha de ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO e de
GERUZA RODRIGUES DO NASCIMENTO.       

EDITAL DO MUNICIPIO DE MAUÁ-SP 
BRUNO DANIEL SILVA BUENO, de nacionalida-

de brasileira, estado civil solteiro, profissão analis-
ta de sistema, natural de Ribeirão  Pires, SP, nasci-
do no dia dois de dezembro de mil novecentos e
noventa, residente  e domiciliado na Rua das
Espatódeas (Jd Serrano), n ° 102, esquina, Aliança,
Ribeirão Pires-SP, filho de ROBSON VLAMIR BUENO
e de SOELMA CUNHA SILVA. FERNANDA BRESSANE
DO NASCIMENTO,  de nacionalidade brasileira,
estado civil solteira, profissão arquiteta, natural
de Mauá, SP, nascida no dia vinte e nove de julho
de mil novecentos e noventa e um, residente e
domiciliada na Rua Manoel Franco, n° 293, apto 34,
Vila Assis Brasil, Mauá-SP, filha de ORLANDO ALVES
DO NASCIMENTO e de MARIA HELENA BRASSANE
DO NASCIMENTO.  

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass
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O deputado federal Alex
Manente (Cidadania), que pos-
sui domicílio eleitoral no
Grande ABC, figura entre os
100 parlamentares mais
influentes em Brasília, de acor-

do com o Diap (Departamento
Intersindical de Assessoria
Parlamentar). 
Nomeado como “Os Cabeças

do Congresso Nacional”, o
levantamento tem como base o

trabalho executado pelos
deputados e senadores, como
a “capacidade de conduzir
debates, negociações, vota-
ções, articulações e formula-
ções, seja pelo saber, senso de
oportunidade, eficiência na lei-
tura da realidade, que é dinâ-
mica, e, principalmente, facili-
dade para conceber ideias,
constituir posições, elaborar
propostas e projetá-las para o
centro do debate, liderando
sua repercussão e tomada de
decisão”. 
Estando em seu segundo

mandato como deputado fede-
ral, esta é a primeira vez que
Alex Manente aparece entre
“os cabeças” do Congresso
Nacional. Vale ressaltar que,
entre os trabalhos de grande
relevância proposto por
Manente, está a PEC (Proposta
de Emenda à Constituição) que
prevê prisão após condenação
em segunda instância.

Alex Manente está entre 
os 100 políticos mais 
influentes do Congresso

Levantamento mostra parlamentares de destaque em Brasília

Alex Manente (Cidadania) aparece pela primeira vez na lista 

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Que o prefeito de Ribeirão
Pires, Clóvis Volpi (PL), peticio-
nou na última quarta-feira o
recurso especial para o
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) com a tentativa de rever-
ter a cassação do diploma.

* * *
Que o pedido de recurso

especial passará pelo juízo de
admissibilidade no Tribunal
Regional Eleitoral e, se conhe-
cido, será remetido ao TSE.

* * *
Que o Governo do prefeito

Volpi acaba de contratar dois
ex-vereadores para somar na
Administração.

* * *

Que os ex-vereadores
Banha (PTB) e Carlinhos
Trindade (PSD) já fazem parte
do gabinete de Volpi e exerce-
rão a função de chefes de uni-
dades de ações comunitárias.

* * *
Que ressalta-se que tanto

Banha quanto Trindade foram
do grupo do ex-prefeito Kiko
Teixeira (PSDB).

Que logo no início do man-
dato como vereador em
Ribeirão Pires, Lau Almeida
(PSDB) tentou conter um pan-
cadão que ocorria no Jardim
Caçula, bairro onde reside e
que estava incomodando
moradores, e acabou dentro
de uma confusão.

* * *
Que agora o vereador deci-

diu seguir por outro caminho e
acaba de apresentar um proje-
to de lei que proíbe a utiliza-
ção de vias públicas, praças,
parques e jardins e demais
logradouros públicos para a
realização de bailes funks, ou
de quaisquer eventos musicais
não autorizados no município
de Ribeirão Pires.

* * *

Que o vereador Sandro
Campos (PSB) pede que a
Prefeitura de Ribeirão Pires
estude a possibilidade de com-
prar drones para a Guarda
Civil Municipal, e assim melho-
rar ainda mais o setor de segu-
rança do município.

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

Ribeirão Pires conquistou nes-
ses oito meses de 2021 mais ver-
bas em emendas provenientes do
Orçamento Geral da União (OGU)
do que todas as outras seis cida-
des do ABC juntas. Até o momen-
to, a Estância já angariou R$ 19,3
milhões, enquanto os vizinhos
conseguiram R$ 17,5 milhões
durante todo ano passado. Os
dados são da Plataforma + Brasil.
Os repasses do OGU são trans-

ferências designadas pelo
Governo Federal. Grande parte
dos recursos federais já conquis-

tados por Ribeirão Pires será apli-
cado em Infraestrutura, com
asfaltamento nos Jardins
Aprazível, Santista, Luzitano, Vila
Industrial e Rancho Alegre. O
Parque da Juventude, que substi-
tuirá a atual Pista de Skate, tam-
bém será contemplado com parte
desses repasses.
“A Prefeitura tem um trabalho

muito forte e ótimas relações em
Brasília, o que faz com que a cida-
de seja muito prospectiva e con-
quiste importantes recursos para
investimentos”, observa o chefe

da Unidade de Planejamento e
Assuntos Estratégicos, Gerson
Moura.

Outros investimentos – além
dos R$ 19,5 milhões montante
oriundo do OGU, Ribeirão Pires já
conquistou R$ 16 milhões através
de convênio com o Governo do
Estado para a conclusão do
Hospital Santa Luzia, além de R$
30 milhões do Finisa
(Financiamento à Infraestrutura e
ao Saneamento), através de con-
vênio firmado com a Caixa
Econômica.

Ribeirão conquista R$ 19 milhões em 
emendas federais ao longo de oito meses
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Informações sobre
Secretário de Educação

O vereador de Rio Grande da Serra Claudinho
Monteiro (PTC) solicitou ao prefeito Claudinho da
Geladeira (PSDB) informações referentes ao secretá-
rio de Educação, Admir Donizeti Ferro - que assumiu
a pasta recentemente a convite de Geladeira. O par-
lamentar Claudinho Monteiro solicitou uma cópia da
portaria de nomeação do secretário, além de outras
informações como possíveis processos em andamen-
to na Justiça. 
“O secretário está em dia com suas obrigações

políticas e está apto para o exercício do cargo?”,
indagou o parlamentar por meio de requerimento.
“O requerido se justifica tendo em vista estarmos

devidamente informados sobre o assunto acima
exposto, em cumprimento ao papel de fiscalizadores
que a nós, vereadores, é atribuído, bem como prestar
esclarecimento aos moradores”, justificou o vereador
no documento datado de 10 de agosto.

Conclusão de 
obra na Vila Conde

Benedito Araújo (PSB), vereador de Rio Grande da
Serra, solicitou prefeito municipal, Claudinho da
Geladeira (PSDB), por meio do setor competente, infor-
mações quanto a obra de calçamento na rua Arujá, na
Vila Conde Siciliano, a qual não foi concluída em sua
totalidade.  
“Na função de vereador e fiscalizador a qual me foi

atribuída, através do voto popular e democrático, venho
trazer essa matéria haja vista que venho recebendo
várias reclamações da qualidade da obra realizada,
onde buracos estão aparecendo na via com poucos
meses de realização, sem falar que no local há duas
alças que não foram contempladas com as melhorias,
onde em dias de chuva ficam intransitáveis. Desta
forma, faz necessária que a Administração, através do
setor competente, efetue uma rigorosa fiscalização para
evitar que isso se torne comum em nossa cidade”, justi-
ficou o parlamentar.

Retorno da linha
municipal Jd. Guiomar

Ebio Viana de Oliveira, o Bibinho (Cidadania),
requisitou informações a Claudinho da Geladeira
(PSDB), por meio da Viação Talismã, responsável pelo
transporte público urbano do município, informações
quanto à viabilidade de adotar providências que
resultem com a reimplantação da linha de ônibus que
circule no Jardim Guiomar até o trevo de acesso à
cidade. “Tal solicitação se faz necessária tendo em
vista atender as constantes reivindicações feitas
pelos moradores do Jardim Guiomar, que não podem
contar com o coletivo que tem como destino o centro
da nossa cidade. Por este continuar sendo um desejo
dos moradores é que justificamos a apresentação da
matéria, esperando, portanto, que a viação possa
olhar com atenção para os pedidos, passando a bene-
ficiar os moradores desse bairro que anteriormente
era beneficiado”, afirmou Bibinho. O requerimento
foi elaborado no último dia 1. 

Informações contábeis
e orçamentárias 

O vereador Agnaldo Almeida (PL) requereu a
Prefeitura informações quanto ao relatório das contas
de 2020 e o relatório quadrimestral de 2021 do TCE-SP.
Segundo o vereador, o pedido se justifica tendo em

vista que a fiscalização contábil, financeira e orçamentá-
ria do município é exercida pela Câmara Municipal.
“Considerando que o controle externo é exercido com

o auxílio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
onde o mesmo possui um corpo técnico devidamente
especializado no assunto, necessário se faz que seja
encaminhado o relatório emitido sobre o exercício de
2020 e o relatório quadrimestral deste presente ano,
onde esta Casa de Leis poderá ter pleno conhecimento
da situação que se encontrava o município no final do
exercício de 2020, tendo mais embasamento técnico
para fiscalizar o presente exercício, cumprindo uma fun-
ção primordial que cabe aos vereadores que foram
democraticamente eleitos pelo povo”, finalizou. 

Recuo no Terminal
Rodoviário Municipal 

A Prefeitura de Rio Grande da Serra respondeu aos
questionamentos feitos pelo vereador Raimundo Pulu
(PSD), feitos por meio de requerimento em fevereiro
deste ano, quanto à possibilidade de fazer área de esca-
pe ou de recuo na Rodoviária que está sendo construída.
De acordo com o Executivo Municipal, por meio da
Secretaria de Obras e Planejamento, o projeto em exe-
cução já contempla a indicação feita pelo vereador. 
“Como o próprio prefeito tem declarado em entrevis-

tas, pretende-se que a estação de trem de Rio Grande da
Serra seja recuada em cerca de 100m para propiciar à
integração dos usuários de trem à rodoviária que será
construída. Como é do conhecimento de todos, muitos
usuários de trem não usam as linhas de ônibus para che-
gar à estação ou para chegar a seus lares, preferindo
fazer o uso de carros de aplicativos, táxis ou utilizarem
carro de algum parente ou amigo”, justificou o vereador
à época.

Pavimentação de ruas
no Parque América

O vereador Marcos Costa, o Tico (DEM), solicitou ao
prefeito Claudinho da Geladeira (PDSB) a pavimentação
de paralelepípedos nas ruas Registro, Pacaembu e João
Américo no Parque América. A indicação foi feita em
junho. “O serviço de pavimentação de paralelepípedo
nas ruas Registro, Pacaembu e João Américo, no Parque
América, é de extrema importância e urgência, pois a his-
tória desse povo esquecido e abandonado não é fácil.
Essas ruas se encontram em estado deplorável, no qual
os moradores usam sacolas nos pés. Em tempos de
chuva, os automóveis atolam e quebram mediante ao
atual estado das ruas, gerando inúmeros prejuízos aos
moradores que não aguentam mais essa vida de aban-
dono” justificou o vereador. 
“A execução dos trabalhos indicados no documento

deste vereador foram iniciadas na última quinta-feira (2),
porém não fui convidado para estar presente no início
dos trabalhos".
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Ao longo desta semana, a
Prefeitura de Rio Grande da Serra
deu início a uma reforma no secre-
tariado municipal, com a chegada
de novos secretários e desloca-
mentos de atuais para outras pas-
tas. Ao todo, haverá mudanças na
chefia de cinco secretarias.

Pedro Wilson Estanqueira, o
Bacalhau, que estava na Secretaria
de Governo, irá para a pasta de
Serviços Urbanos, substituindo
Marcelo Roberto Costa. Já Admir
Ferro, que estava à frente da
Educação e Cultura, será o novo
secretário de Governo.  

Por sua vez, a Secretaria de
Educação e Cultura, comandada
pela vice-prefeita Penha Fumagalli
(PTB), terá à frente Jumara Bulha,
formada em pedagogia pela
Faculdade de São Bernardo do
Campo e pós-graduada em psico-
pedagogia pela Universidade
Metodista.
Outra secretaria que terá

mudança é a de Administração,
antes chefiada por Alexsandra
Aguiar, agora ficará a cargo de
Lara Secchiero Tabet Notte. A últi-
ma alteração envolve a chegada
de major Sandro Pereira da Silva
para a direção da Secretaria de
Segurança, Trânsito e Defesa Civil.
Vale ressaltar que a Secretaria

de Saúde já havia passado por
mudança de chefia em abril deste
ano, após a ex-titular da pasta,
Zezé Zago pedir exoneração do
cargo por motivos de saúde. A
secretaria passou a ser comanda-
da pelo médico hematologista Luiz
Marcelo Chiarotto Pierro, o doutor
Tchello Pierro. Ao todo, o governo
de Claudinho da Geladeira (PSDB)
soma seis substituições em nove
meses de mandato.

Prefeitura de Rio Grande da Serra anuncia
mudança no comando de cinco secretarias

Mudanças acontecem nas secretarias de Governo, Serviços Urbanos, Educação e Cultura, Administração e Segurança 

Novos secretários: Sandro Pereira, Lara Secchiero e Jumara Bulha 

Foto: Reprodução



66 SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  0033  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22002211CCiiddaaddeeFFoollhhaa  

O desemprego recuou 47%
em Rio Grande da Serra e 39%
na Estância, é o que aponta o
Caged - Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados,
no comparativo entre 2021 e o
ano anterior.

Segundo o levantamento,
em 2020, cerca de 771 pessoas
perderam o emprego em Rio
Grande da Serra. Já neste ano -
até o mês de julho, o número
de desligamentos recuou para
403.

Na Estância, a variação foi
de 39%. Em 2020, 6.326 profis-
sionais perderam o emprego
em meio ao surgimento da
pandemia do novo coronavírus.
Neste ano, o volume de funcio-
nários desligados diminuiu para
3.812.
O Cadastro serve como base

para a elaboração de estudos
ligados ao mercado de traba-
lho, e aponta que em meio à
pandemia da Covid-19, muitas
pessoas aguardavam o avanço
da vacinação para que novas
vagas de emprego pudessem
surgir, principalmente nos
setores de comércio, serviços e
indústria, responsáveis pela
contratação de 4.613 pessoas
na microrregião de janeiro a
julho deste ano.
Segundo a analista de pes-

quisas do IBGE, Adriana
Beringuy, com o relaxamento
das atividades econômicas ao
longo desse ano, um maior
contingente de pessoas voltou
a buscar uma ocupação, pres-
sionando o mercado de traba-
lho”, disse.

Desemprego retrocede em
47% em RGS e 39% na Estância
Dados do Caged refletem números de 2021 no comparativo com o ano anterior

A crise no mercado de trabalho começa a dar sinais de recuperação
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Os usuários do transporte públi-
co de Ribeirão Pires têm a sua dis-
posição uma nova ferramenta
extremamente útil para o seu dia a
dia sem atrasos ou espera no
ponto de ônibus. Trata-se do app
Rigras, disponível nas plataformas
de aplicativo Play Store e App
Store.
Com ele você pode visualizar

em tempo real onde o ônibus da
sua linha está e o horário de para-
da no ponto mais próximo.  Além
disso, os usuários podem traçar a
rota desejada definindo sua ori-
gem e destino, que o aplicativo irá
fornecer informações completas
do trajeto e a linha a ser utilizada.
Entre os benefícios oferecidos,

estão a possibilidade de encontrar
pontos para recarga do cartão de
embarque, realizar elogios, recla-
mações, sugestões e também ver
alertas e informações importantes.
Com esta novidade, os passa-

geiros ganham muita comodidade
em sua rotina diária, já que podem
acompanhar sua linha de ônibus e
se programar para embarcar e
desembarcar com pontualidade e
sem surpresas.  

Usuários podem localizar
seu ônibus em tempo real

Pelo aplicativo é possível receber informações sobre rotas e paradas

Empresa Rigras lança aplicativo de transporte público

A Secretaria de Segurança
Urbana, Mobilidade e Defesa Civil
da Prefeitura de Ribeirão Pires, em
convênio com o Detran-SP, inicia
nesta quarta-feira, dia 01 de
setembro, a campanha de segu-
rança viária: Pedestre e Condutor
em Sintonia Pela Vida. A primeira
ação acontecerá no Complexo
Ayrton Senna, às 9h, com distribui-
ção de material educativo a pedes-
tres e condutores. Esta iniciativa
acontece por meio do Programa
Respeito à Vida, que tem como
objetivo conscientizar o público
acerca da segurança nas vias, redu-
zindo assim os acidentes de trânsi-

to.
Pela cidade, faixas de conscien-

tização serão espalhadas, assim
como algumas ações de educação
com o foco no pedestre, conside-
rado o mais vulnerável no trânsito.
A campanha visa difundir informa-
ções de segurança específicas,
como olhar para ambos os lados
antes da travessia na faixa de
pedestres, respeitar as cores do
semáforo, além de incentivar a não
utilização de fones de ouvido
enquanto estiver na calçada, bem
como no momento da travessia.
“Esta campanha é extrema-

mente importante para nossa cida-
de, pois os pedestres também pos-
suem seus direitos e deveres. Dito
isso, nossa secretaria, em convênio
com o Detran-SP, segue efetivando
os esforços necessários a fim de
propagar a educação viária nas
ruas, avenidas, e também nas cal-
çadas de nossa cidade”,  disse o
secretário de Segurança Urbana,
Mobilidade e Defesa Civil, Coronel
Carmo Junior.
Até o final deste ano outras

campanhas serão organizadas na
Estância, pontuando diferentes
focos no trânsito, como os motoci-
clistas, condutores, e ciclistas.

Estância inicia campanha
Pedestre e Condutor
em Sintonia Pela Vida

Campanha começou no dia 1 

Foto: Folha Ribeirão Pires 

Foto: Divulgação/PM
ETRP
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Ontem foi dada a Ordem de
Início a obras de pavimentação
das ruas Registro, Pacaembu e
Travessa João Américo (nesta
também será feito muro de
gabião), no Parque América.
Todas essas vias receberão

pisos de paralelepípedos de rea-
proveitamento.
Estiveram presentes para a

Ordem de Início o prefeito de Rio
Grande da Serra, Claudinho da
Geladeira (PSDB), o secretário de
Obras e Planejamento, Eduardo
Vieira, os vereadores Elias Policial
(Podemos) e Zé Carlos
(Cidadania), além de  servidores
municipais. “Essas são obras que
vão contribuir significativamente
na mobilidade dos moradores do
Parque América. Estas ruas já
vinham apresentando muitos
problemas nesse sentido, princi-
palmente em época de chuva.
Mas agora isso será resolvido
com essas obras, oferecendo
mais qualidade de vida aos nos-
sos cidadãos”, declarou o prefeito
Claudinho da Geladeira.

Rio Grande dá ordem de
início em pavimentação 
de ruas no Parque América

Início dos trabalhos foi dado ontem pelo prefeito da cidade

Vereadores, secretário e o prefeito no início das obras no bairro

Divulgação: PM
RGS

Na última terça-feira (31) a
Prefeitura de Rio Grande da
Serra anunciou parceria com a
Universidade Cruzeiro do Sul,
instituição de ensino, para viabi-
lizar o acesso à educação supe-
rior e descontos para funcioná-
rios públicos municipais e mora-
dores. 
Os interessados poderão se

candidatar aos cursos de gradua-
ção e pós-graduação.
Excepcionalmente para os cur-
sos a distância - EAD, a institui-
ção concederá isenção na taxa
de matricula. 
Para obter os descontos,

basta comparecer a nova unida-
de da Cruzeiro do Sul em Rio
Grande da Serra, instalada na
rua José Maria de Figueiredo, nº

578, no Centro. 
O interessado deve apresen-

tar comprovante de residência
ou o vínculo de trabalho com a
Prefeitura por meio de crachá e
RG. 
Segundo o Paço, a parceria se

justifica em razão da
Universidade apresentar alto
nível de excelência, com cursos
avaliados com conceitos 4 e 5
pelo MEC, além de corpo docen-
te altamente qualificado.
A Universidade Cruzeiro do

Sul conta com 1.200 polos em
todo o Brasil, e experiência de 50
anos de atuação na área da
Educação.
Mais informações podem ser

obtidas através do telefone 11
93218-5967 (whatsapp). 

RGS firma parceria com
Cruzeiro do Sul para
bolsa de estudo

Claudinho da Geladeira se reuniu com dirigentes da Universidade
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Entre os dias 6 de setembro
(segunda-feira) e 10 de outubro, o
Governo do Estado, em conjunto
com as prefeituras, vai aplicar a
dose adicional da vacina contra a
Covid-19 em pessoas com 60 anos
ou mais e imunossuprimidos maio-
res de 18 anos.
Esta campanha foi dividida em

cinco etapas para atender a popu-
lação de forma escalonada. As pes-
soas com 90 anos ou mais fazem
parte do primeiro grupo, que será
vacinado até o dia 12 de setembro.
Em seguida será a vez das pessoas
com 85 a 89 anos, que receberá a
dose extra entre 13 e 19 de setem-

bro. 
O grupo composto por muníci-

pes com 80 a 84 anos e imunossu-
primidos serão vacinados entre 20
e 26 do mesmo mês - esta etapa
inclui pacientes em tratamento de
hemodiálise, quimioterapia, Aids,
transplantados, entre outros.
Do dia 27 a 3 de outubro, será a

vez daqueles com 70 anos ou mais,
e por fim, entre 4 e 10 de outubro,
aqueles com idade igual ou supe-
rior a 60 anos.
A campanha vale para quem

recebeu a segunda dose há mais
de seis meses - fevereiro e março,
ou no caso de imunossuprimidos,
ter contemplado o esquema vaci-
nal há pelo menos 28 dias. Em
ambos os casos, não é necessário
fazer um novo cadastro na plata-
forma Vacina Já. 
O Governo ainda afirmou que

ao concluir estas etapas de vacina-
ção - a partir de 10 de outubro,
qualquer cidadão que completar
seis meses da segunda dose pode-
rá receber sua dose adicional em
qualquer ponto de vacinação insta-
lado na cidade em que reside.
Foi reiterado ainda que cada

prefeitura tem autonomia para
organizar seu calendário e realizar
a estratégia de vacinação, conside-
rando a demanda e a rede local. 

Dose adicional é destinada aos
idosos e imunossuprimidos que
receberam a 2ª dose em março

Aplicação da 3ª dose em
idosos começa na segunda

Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra registraram em 2019, 710
óbitos por causas diversas.
Contudo, dados da Arpen-SP
(Associação dos Registradores de
Pessoas Naturais de São Paulo),
chamam atenção para o índice de
mortalidade registrado no interva-
lo de dois anos, pois no balanço de
2021, a microrregião atingiu, em
metade do tempo, 737 óbitos -

acréscimo de 3%. 
Especialista indicam que o volu-

me deste ano foi impulsionado
pela Covid-19.
O levantamento aponta que de

janeiro a julho deste ano foram
contabilizadas 573 mortes em
Ribeirão Pires e 164 em Rio
Grande da Serra, enquanto que ao
longo de 2019, época em que não
havia registro de pandemia, houve

543 óbitos na Estância, e 167 na
cidade vizinha (individualmente
Rio Grande esteve próxima de
ultrapassar o índice de 2021 - dife-
rença de 3 óbitos).
A Arpen-SP ressalta que o ano

de 2020 se tornou o mais letal,
com 870 mortes confirmadas. A
diferença para o registrado neste
ano - até julho, é de apenas 18%
(131 mortes).
De acordo com informações do

Portal da Transparência da asso-
ciação, em 2020 foram 20.138
mortes registradas no Grande
ABC. 
Em 2021, de janeiro a julho, já

foram 16.860 perdas. Além disso,
em números absolutos, este ano
já tem mais perdas do que 2019
inteiro, que registrou 16.569.
Além do aumento dos óbitos, o

número de nascimentos no ABC
sofreu uma queda de 8,6% no pri-
meiro semestre de 2021 na com-
paração com 2020. Especialistas
veem que esses fenômenos, com-
binados, impactam na redução da
expectativa de vida em geral.

Volume de óbitos em 2021
supera o registrado em 2019
em razão da Covid-19

Arpen-SP avalia o volume de óbitos registrados em Ribeirão e Rio Grande

2020 segue sendo o mais letal, devido ao agravamento da pandemia

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Ribeirão Pires terminou o mês
de julho com o maior número de
roubos em geral registrados em
2021, até o momento. Os dados
são da Secretaria de Segurança
Pública (SSP) do Estado de São
Paulo.  
Segundo as estatísticas, foram

registrados 29 boletins de ocor-
rência desta natureza - nove a
mais que no mês de junho, o que
corresponde a um aumento de
45%. Com o total obtido em julho,
a Estância ultrapassa o mês de
janeiro, que - até então - obtinha
o maior número de roubos regis-
trados no ano, com 28 casos. 
Por outro lado, março segue

como o mês com menor incidên-
cia de ocorrências.  A crescente no
número de registros de boletim
de ocorrência que trata de roubos
em geral ainda é notada quando
analisada com o mesmo período
do último ano. O aumento foi de
52,6%. 
Outro indicador criminal que

vem ganhando notoriedade é o de
lesão corporal dolosa. O total
mensal obtido duplicou no com-
parativo com julho do último ano,

ao sair de 16 para 32 casos - um
aumento de 100%. 
Entre junho e julho deste ano

também houve  um acréscimo de
28% nas ocorrências de lesão cor-
poral dolosa. O aumento ocorre
após a Estância ter apresentado
redução e estabilidade em tais
ocorrências. Entre março e abril, a
cidade conseguiu reduzir em
58,62% o número de casos regis-
trados oficialmente na Delegacia
do município. No entanto, entre
abril e maio, registrou um salto de
108,3% - ao sair de 12 para 25
casos. Em junho, o total registrado
se manteve em 25 ocorrências. 
Ainda de acordo com as esta-

tísticas mensais da SSP, tanto fur-
tos em geral quanto o de veículos
apresentaram redução em julho.
No caso dos furtos em geral, a
redução entre um mês e outro foi
de 23,9%. Já no comparativo com
o último ano, a queda foi um
pouco mais tímida - apenas 7,8%.  
No indicador que analisa ape-

nas a subtração de automóveis, a
diferença foi de apenas um caso a
menos do que o registrado em
junho deste ano. Por outro lado, a

análise entre os anos revela um
aumento de 83,3%. 
Além disso, a cidade voltou a

apresentar casos de estupro após
ficar dois meses sem registros
desta natureza. Ao todo, foram
comunicadas duas situações com
vítimas em situação de vulnerabi-
lidade.  
Ao longo do mês de julho,

Ribeirão Pires ainda obteve um
homicídio doloso, quando há
intenção de matar, e 10 casos de
lesão corporal culposa por aciden-
te de trânsito.   

Produção Policial 

Ao longo de julho, a Polícia Civil
de Ribeirão Pires instaurou 70
inquéritos e lavrou 15 flagrantes.
20 pessoas foram presas em fla-
grante e outras 14 por mandado
de prisão.
Durante o período, quatro veí-

culos foram recuperados e duas
ocorrências envolvendo entorpe-
centes foram atendidas pela equi-
pe do 1º Distrito Policial, sendo
uma por porte de drogas e uma
por tráfico.

Julho teve maior número de roubos no ano
em Ribeirão Pires, segundo dados da SSP

Aumento foi de 52,6% no comparativo com mesmo período de 2020; município obteve queda no quesito furto em geral 

Estatísticas são baseadas no total de boletins de ocorrência registrados 

Foto: Folha Ribeirão Pires 
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Um entregador de pizzas foi
assaltado ao realizar a entrega
de um falso pedido, na madru-
gada da última segunda-feira
(30), no Parque Aliança. O fun-
cionário, que prestava serviço

para uma pizzaria de Mauá, foi
abordado por dois homens na
rua Firmino Gonçalves Pereira,
por volta das 0h30.  
Segundo informações do

boletim de ocorrência, o moto-

ciclista seguiu para o endereço
indicado a fim de realizar a
entrega das pizzas encomenda-
das. Ao chegar ao local, os
homens - um deles portando
uma arma de fogo - renderam o
entregador e ordenaram que
lhes fossem entregues a mochila
com as pizzas e o dinheiro. Além
disso, a dupla levou o aparelho
celular e a chave da moto da
vítima e saíram correndo em
direção a USF Jardim
Guanabara.  
A moradora do endereço em

que as pizzas supostamente
seriam entregues informou ao
entregador que a encomenda
não havia sido feita por ele e o
ajudou. Ela ainda se colocou à
disposição para fornecer as ima-
gens capturadas pelas câmeras
de segurança para ajudar na
identificação dos autores do
roubo.  
O caso está em investigação

pela Delegacia de Ribeirão Pires.

Entregador de pizzas é
assaltado ao atender falso
pedido no Parque Aliança
Dupla fez pedido com intenção de roubar motoboy no momento da entrega

Criminosos fugiram sentido a USF Jd. Guanabara após roubo 

Foto: Reprodução/Google M
aps 
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O Comando de Policiamento
de Área Metropolitana Seis
(CPA/M6), responsável pelo
policiamento em toda região do
Grande ABC paulista, realizou na
última sexta-feira (27) a recep-
ção e formatura de  36 novos
Sargentos da Polícia Militar, que
passarão a servir em reforço na
região dos sete municípios do
Grande ABC paulista (Santo
André, São Bernardo do Campo,
São Caetano do Sul, Diadema,
Mauá, Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra). 

Esses 36 policiais militares
foram promovidos à graduação
de 3° Sargento PM, depois de
um ano e quatro meses de for-
mação no Curso Superior de
Tecnólogo em Polícia Ostensiva
e Preservação da Ordem
Pública. Agora, passam a desem-
penhar a missão interna de
supervisão, fiscalização e geren-
ciamento das ações policiais de
proteção à vida e no combate à
criminalidade, atuando como
líderes e instrutores no dia a dia
do policiamento ostensivo.

Durante a solenidade, os for-
mandos foram oficialmente
recebidos e tiveram a oportuni-
dade de realizar o juramento
diante da Bandeira Nacional,
ocasião em que o Comandante
do CPA/M-6, Coronel Hélio, os
parabenizou e reforçou a impor-
tância de policiais comprometi-
dos, disciplinados e conscientes
de suas missões constitucionais
em defesa da vida e da dignida-
de da pessoa humana e do com-
promisso com o bem-estar
comum.

36 novos sargentos são
recepcionados no ABC 

Militares passarão a reforçar os sete municípios da região

Novos sargentos da Polícia Militar se formaram na última sexta (27)

Foto: Divulgação/Polícia M
ilitar 

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
DESPACHO COPEL - TOMADA DE PREÇOS N°

03/2021 – PROCESSO N° 1004/2021 – JULGAMENTO –
HABILITAÇÃO: Após analise minuciosa da documenta-
ção exigida no edital de Tomada de Preços, a Copel
resolve HABILITAR as empresas: RENOV PAVIMENTA-
ÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, EMPARSANCO ENGENHA-
RIA S/A e VIAPRECISA TERRAPLENAGEM EPP por apre-
sentarem toda documentação regular e em conformida-
de com as exigências do edital, e INABILITAR a empresa:
ENGTEC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA, por não
atender ao exigido no edital no item 2.12 e no item
4.1.4.d conforme análise da Secretaria de Obras e
Planejamento. Ficando assim, todos intimados nos ter-
mos do artigo 109, inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93, e
alterações posteriores, não havendo interposição de
recurso fica desde já agendada a data do dia 15 de
setembro de 2021 às 10 hrs para abertura dos envelo-
pes 2 – Proposta. Em 31/08/2021 – Comissão
Permanente de Licitações.

Pregão Presencial n° 11/2021 – Processo n°
765/2021 – Aquisição de sinalizadores viários como
cones, canalizadores, barreiras e cavaletes, para atender
a Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra.
Tornamos público para conhecimento de todos que a
licitação cuja sessão de habilitação e abertura de pro-
postas que ocorreria no dia 31/08/2021 às 10h foi decla-
rada DESERTA, por ausência de participantes/interessa-
dos.

DECRETO MUNICIPAL Nº.  2.848, DE 26 DE AGOSTO
DE 2.021

“Concede aposentadoria voluntária por idade ao
funcionário Francisco Modesto.”

CLAUDIO MANOEL MELO, Prefeito do Município de
Rio Grande da Serra, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA
Art. 1º. - Fica concedida aposentadoria voluntária

por idade ao funcionário FRANCISCO MODESTO, porta-
dor da Cédula de Identidade RG nº. 9.164.603-0, no
cargo de Motorista, lotado na Secretaria de Saúde, nos
termos do artigo 7º., da Lei Municipal nº. 1.426, de 13
de novembro de 2.002, conforme consta do processo
FUNPREV nº. 009/2.021. 

Parágrafo único - Os proventos da inatividade do
f u n c i o n á r i o
obedecerão o disposto no artigo 7º., § 1º., da Lei
Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002.  

Art. 2º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, 26
de agosto de 2.021 - 57º. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito
Pedro Wilson Marques Estanquera
Secretário de Governo
Bárbara Regina Ferreira da Silva
Secretária de Assuntos Jurídicos
Alexsandra Silva Aguiar
Secretária da Administração
EXTRATO DE PORTARIAS
Portaria nº 328/2021 – EXONERAR A PEDIDO o Sr.

WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA, portador da cédula
de identidade nº 49.113.804-0, do cargo de Chefe de
Setor, lotado na Secretaria de Serviços Urbanos - SSU,
de provimento Comissionado, a partir de 25 de agosto
de 2021. Portaria nº 329/2021 – REVOGAR as Portarias
nº 031/2021 e 267/2021 e NOMEAR o Sr. LUIS CARLOS
RUFINO DA SILVA - presidente, os Srs. JAIME BIANCCHI e
LUIS CARDOSO - membros e as Sras. MARIA APARECIDA
DA COSTA e PATRÍCIA APARECIDA SANTIAGO - auxiliares,
para comporem a Comissão de Sindicância e Inquérito,
a partir de 27 de agosto de 2021. Portaria nº 330/2021
– APOSTILAR a Sra. DIANA HELENA DA SILVA, portadora
da cédula de identidade nº 34.884.717-8, para compor a
Comissão de Levantamento e Avaliação de Bens Móveis
do Município de Rio Grande da Serra e DESLIGAR o Sr.
FERNANDO DOS SANTOS SILVA, portador da cédula de
identidade nº 27.645.225-2, a contar de 25 de agosto de
2021. Portaria nº 331/2021 – EXONERAR A PEDIDO a
Sra. TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, portadora da
cédula de identidade nº 23.183.451-2, do cargo de
Gestor, lotada na Secretaria de Cidadania e Inclusão
Social - SCIS, de provimento Comissionado, a partir de
30 de agosto de 2021. Portaria nº 332/2021 – EXONE-
RAR A PEDIDO o Sr. GIVALDO FERREIRA ALVES, portador
da cédula de identidade nº 26.552.307-2, do cargo de
Chefe de Setor, lotado na Secretaria de Governo - SG, de
provimento Comissionado, a partir de 30 de agosto de
2021. Portaria nº 333/2021 – EXONERAR A PEDIDO o Sr.
SANDRO CARVALHO FERREIRA, portador da cédula de
identidade nº 19.114.882-9, do cargo de Secretário
Adjunto, lotado na Secretaria de Governo - SG, de provi-
mento Comissionado, a partir de 30 de agosto de 2021.

Portaria nº 334/2021 – EXONERAR A PEDIDO o Sr.
JOSÉ GILVAN MENDONÇA DA CUNHA, portador da cédu-
la de identidade nº 20.476.797, do cargo de Secretário
Executivo de Política e Promoção Social, lotado no
Gabinete do Prefeito - GP, a partir de 30 de agosto de
2021.Portaria nº 335/2021 – EXONERAR A PEDIDO o Sr.
CELSO ACENCIO SILVA, portador da cédula de identida-
de nº 25.102.653-X, do cargo de Chefe de Setor, lotado
na Secretaria de Assuntos Jurídicos - SAJ, prestando ser-
viços na Secretaria de Finanças – SF, de provimento
Comissionado a partir de 30 de agosto de 2021.Portaria
nº 336/2021 – EXONERAR A PEDIDO o Sr. CRISTIANO
MARQUES GOULART, portador da cédula de identidade
nº 32.967.240-X, do cargo de Chefe de Setor, lotado na
Secretaria de Governo - SG, de provimento
Comissionado a partir de 30 de agosto de 2021.Portaria
nº 337/2021 – EXONERAR o Sr. MARCELO ROBERTO
COSTA, portador da cédula de identidade nº
34.150.741-6, do cargo de Secretário, lotado na
Secretaria de Serviços Urbanos - SSU, a partir de 30 de
agosto de 2021.Portaria nº 338/2021 – EXONERAR a Sra.
SAMANTA DOS SANTOS SILVA, portadora da cédula de
identidade nº 32.022.786-8, do cargo de Gestor, lotada
na Secretaria de Finanças - SF, de provimento
Comissionado, a partir de 30 de agosto de 2021.Portaria
nº 339/2021 – EXONERAR a Sra. ALEXSANDRA SILVA
AGUIAR, portadora da cédula de identidade nº
23.580.420-4, do cargo de Secretário, lotada na
Secretaria de Administração - SA, a partir de 30 de agos-
to de 2021.

CLÁUDIO MANOEL MELO - Prefeito Municipal.
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Michel Gustavo participou, na
última segunda-feira (30), da
Paralímpiada de Tóquio, tendo
alcançado a 9ª colocação na dispu-
ta de salto em distância - Classe
T47. 
O jovem atleta de 23 anos é

natural de Mauá, mas sempre
morou com sua família em Rio
Grande, na Vila Tsuzuki. Ele foi con-
vocado para integrar a delegação
brasileira em conjunto com outros
14 esportistas do Grande ABC. 
Além disso, Michel surgiu como

um dos destaques no atletismo
brasileiro, modalidade que combi-
na velocidade, força e agilidade
para que o atleta possa saltar o
mais longe possível a partir de um
ponto pré-determinado.  
O jovem chegou a final da com-

petição, alcançado a marca de 6,55
metros na classe T47 (competido-
res com deficiência nos membros
superiores). O resultado não foi
suficiente para avançar para a dis-
puta das medalhas, mas não invali-
da o seu esforço e o empenho da
comissão técnica. 
Nas Paralímpiadas de Tóquio,

Michel se consagra entre os 10

melhores do mundo na modalida-
de. 
Outro destaque foi Bruna

Alexandre, que levou a prata no
tênis de mesa pela classe 10, tam-
bém na última segunda (30). Ela é
natural de Santa Catarina, mas rea-
liza o treinamento em um centro
esportivo instalado em São
Caetano do Sul. 
A paralímpiada segue até o pró-

ximo domingo (5), ao todo, o Brasil
já conquistou 54 medalhas, sendo
19 de ouro, 13 de prata e 22 de
bronze. 

“Participar das Paralimpíadas é
um sonho que se realiza. São 7
anos de trabalho. Estou muito feliz
em poder trazer visibilidade para o
esporte, despertando ainda o inte-
resse dos moradores para o espor-
te”, disse com entusiasmo Michel
Gustavo. 
O prefeito Claudinho da

Geladeira ressaltou que o jovem
atleta é um exemplo de superação.
“Michel é um grande vencedor,
sempre carregando consigo sua
história com muita garra e motiva-
ção”, disse.

Michel Gustavo fica em 9º lugar na 
competição de salto em distância em Tóquio

Michel, atleta de 23 anos, se consolida na Paralímpiada como um dos 10 melhores do mundo na modalidade

O atleta disputou a final do salto em distância, na classe T47

Michel fez a sua melhor marca na temporada, com 6,55 metros

Divulgação: CPB
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A campanha Setembro
Amarelo, que debate a importân-
cia de prevenir problemas de
saúde mental e o suicídio, teve iní-
cio no Brasil em 2015, mas, há
décadas o tema é discutido mun-
dialmente.
Segundo a psicóloga Sara

Andreozzi Petrilli do Nascimento,
que atende na Clínica Elgra, a cor

amarela, destaque da ação, foi
atrelada ao tema a partir de 1994
nos Estados Unidos, quando um
jovem de 17 anos, chamado Mike,
cometeu suicídio. Era um rapaz
muito talentoso e havia restaurado
um Mustang 68 pintando-o de
amarelo. No dia do velório, foram
distribuídos cartões decorados
com fitas amarelas, com os dize-
res: “Se você precisar, peça ajuda”.
Desde então, o laço amarelo foi
escolhido como símbolo. 
Segundo a psicóloga, especialis-

ta em psicossomática psicanalítica,
nós não nos preparamos para a
morte de alguém, mesmo sabendo
que é a única certeza que nós
temos. O processo de luto é uma
crise existencial e dói muito, por
isso, não suportamos o sumiço.
“O luto por suicídio causa cho-

que e vergonha por escancarar o
sofrimento de forma violenta.
Contudo, não podemos confundir
o ato da morte com a história da

pessoa. Não se usa mais a expres-
são “suicida”, mas sim, quem mor-
reu de suicídio”, comenta Sara
Andreozzi, que aponta que o suicí-
dio tem relação com a situação
econômica, questões psiquiátricas,
psicológicas e sociais. 
“O pensamento suicida é carac-

terizado pelos três Is, são eles:
“insuportável, inesgotável e inter-
minável”. O suicídio é visto como a
única saída que a pessoa tem. Na
maioria dos casos, a pessoa não
quer morrer, quer acabar com a
dor. Há muita ambivalência”, disse.
A atuação do psicólogo é reali-

zada sem julgamentos e voltada
para reconectar a esperança do
paciente, de que pode haver
melhoras e que alguém se importa
com ele. “É necessário incluir a
família nos cuidados, pois a rede
de apoio é fundamental. O proces-
so de luto é transformar dor em
amor. Transformar nossa impotên-
cia”, conclui a especialista.

Setembro Amarelo reforça 
o debate sobre luto e suicídio 

Sara Andreozzi, psicóloga
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