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Que absurdo!
Câmeras 
flagram

assalto em
casa de
Ribeirão

Ribeirão Pires se pergunta
desde ontem como foi possí-
vel esquecer um aparelho,
aparentemente, Tomógrafo,
emparedado dentro das
obras inconclusas da UPS
Santa Luzia. O aparelho foi
descoberto da tarde da
terça-feira por um servidor
público. Não se  sabe ainda
as condições do aparelho,
mas ele existe e estava lá
emparedado, e ninguém
sabia? Cadê o controle de
patrimônio? Independente
se é da Prefeitura ou de algu-
ma empresa conveniada, é
preciso ter controle. Um apa-
relho desse porte não pode
simplesmente desaparecer.

Página 07 Assalto foi na Vila Caiçara

Equipamento hospitalar é achado concretado
entre paredes na UPA Santa Luzia em Ribeirão

PPáággiinnaa  1122

Futsal da
Estância faz
final neste
sábado

Família x Marutaka: decisão

Aparelho, que pode ser um Tomógrafo, estava 
entre paredes na construção do prédio do hospital 
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R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A

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

O que mais falta acontecer em Ribeirão Pires?
Se não bastasse a Prefeitura de

Ribeirão Pires asfaltar recentemente uma
rua onde o calçamento desviava de um
veículo, agora a coisa ficou ainda pior. 
Na tarde de terça-feira, um funcionário

que fazia manutenção nas dependências
da UPA Santa Luzia, se deparou com uma
“sala secreta”, dentro dela, um
aparelho parecido com um
Tomógrafo.  
A história não é de pescador e

nem lenda urbana é a mais pura
verdade. Um aparelho envolto
em plástico foi deixado dentro
de um espaço cercado por paredes de
concreto, sem que ninguém desse falta
do equipamento. 
A Prefeitura tentou manter o caso em

sigilo, contudo, servidores inconformados
alertaram o legislador e na manhã de
ontem confirmou a proeza da Prefeitura
de Ribeirão Pires. 

É uma vergonha uma Administração
não saber que um aparelho grande
sumiu. Se confirmado ser um Tomógrafo,
é ainda mais surreal.  
Enquanto os moradores de Ribeirão

Pires esperam meses por um exame,
tinha um aparelho escondido atrás de

paredes do prédio em constru-
ção do Complexo Hospitalar. 
Não importa agora quem

levantou a parede e emparedou
o Tomógrafo, o que importa de
verdade é o fato de ninguém
achar falta do aparelho na UPA

Santa Luzia.  
Esperamos que o Governo Kiko Teixeira

(PSB) não venha com a desculpa espera-
da, colocando a culpa na Administração
passada, pois ele está comandando a
cidade desde 2017 e não sabia que havia
um Tomógrafo desaparecido? Fica a per-
gunta!

““UUmm  TToommóóggrraaffoo
pprreessoo  eennttrree  

qquuaattrroo  ppaarreeddeess””
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Que o ex-prefeito de Rio Grande
da Serra, Ramon Velásquez, não
conseguiu viabilizar o seu nome
para concorrer as prévias do
Partido dos Trabalhadores em Rio
Grande da Serra.

***
Que o ex-prefeito estava com

pendências financeiras com a
legenda, entre outros problemas
que inviabilizaram o deferimento
do seu nome.

***
Que Ramon disse ter sido vítima

de um “golpe” dentro do partido, e
alegou que estava em débito com
as contribuições partidárias, mas
apontou a perseguição por ser
evangélico.

***
Que Ramon sempre tentou,

segundo petistas, “empurrar goela
abaixo” o seu nome como pré-can-
didato a prefeito de Rio Grande,
mas a sua rejeição dentro do parti-
do foi maior que suas pretenções.

Que na Estância, o vice-prefeito
Gabriel Roncon (PTB) está bravo
com o grupo de comissionados da
Prefeitura Municipal.

***
Que o vice-prefeito está partici-

pando de duas enquetes na inter-
net referente a candidaturas para
prefeito em 2020.

***

Que em ambas as enquetes, o
vice-prefeito vem apanhando de
lavada do concorrente ao Paço,
Amigão D’Orto (PTC), e cobrou a
falta de votos dos aliados.

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

Ex-presidente da legenda será oficializado pré-candidato a prefeito de RGS

Na noite de 18 de novembro, a
Executiva Municipal do PT de Rio
Grande da Serra se reuniu para
deliberar sobre as prévias munici-
pais. E o único militante  que
cumpriu os requisitos estatutá-
rios e estabelecidos pela Direção
Municipal para concorrer a prévia
para prefeito de Rio Grande da
Serra em 2020, foi  Erick de Paula.

Por sete votos e uma absten-
ção a Direção Municipal conferiu
que apenas uma candidatura
estava apta e cumpriu os prazos
estabelecidos a partir da resolu-
ção do Congresso Estadual do
Partido dos Trabalhadores. Outro
nome que pleiteava a disputa era
o ex-prefeito da cidade, Ramon
Velásquez.

A decisão do Partido dos
Trabalhadores abre espaço para
candidatura única que será o
nome para concorrer às eleições
municipais.
O presidente eleito André do

Nascimento pontua: “Com a
posse da nova direção e a candi-
datura do companheiro Erick de
Paula definida, iremos discutir o
melhor projeto para nossa cidade
sempre ouvindo a base, assim
como enfrentar os desmandos
dos governos Bolsonaro e Doria",
disse o presidente eleito.
O Partido dos Trabalhadores

deverá anunciar oficialmente o
nome de Erick  na posse da nova
Direção, que acontece no dia 30
de novembro, às 19 horas, no
salão social da Padaria Nova Rio
Grande.
Erick disse estar preparado

para debater as necessidades de
Rio Grande da Serra e propor
uma nova maneira de adminis-
trar, sempre com a participação
popular, respeitando as opiniões
contrárias e pautado da verdade
e compromisso com as questões
públicas.

Ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, junto de Erick durante evento em RGS

Foto: Divulgação 

PT bate o martelo e terá
Erick de Paula prefeito
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CEME da UBS Central 
de Rio Grande da Serra

José Carlos dos Anjos, o Zé Carlos (PL), requereu ao
prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania), através da
Secretaria de Saúde, informações referentes a possibi-
lidade do CEME – Centro de Especialidades Médicas,
ser instalado nas dependências da Unidade Básica de
Saúde Avelino Valério Sobrinho (UBS Central), em Rio
Grande da Serra.
“Justifica-se plenamente a apresentação desta pro-

positura, haja vista prestar melhor atendimento à
população, já que a UBS está localizada no Bairro
Centro, sendo, portanto, local de fácil acesso, além de
contribuir para a economia dos cofres públicos, uma
vez que o prédio da UBS Central é próprio”, disse o par-
lamentar.
“Pelo exposto é que consideramos de suma impor-

tância as informações ora requerida em documento
enviado ao prefeito Gabriel Maranhão e a Secretaria
de Saúde da cidade”, finaliza.

Ponto de ônibus com
abrigo no N. Horizonte

O vereador de Rio Grande da Serra, Sílvio Meneses
(PDT), solicitou ao Prefeito Municipal, através da
Secretaria de Obras e Planejamento, informações refe-
rentes à possibilidade de implantação do ponto de ônibus
com abrigo, no Jardim Novo Horizonte.
Segundo o parlamentar, a falta do abrigo causa trans-

tornos à população daquela localidade, agravando o fato
em dias de chuva e frio.
“O requerimento é de suma importância, tendo como

objetivo melhorar as condições dos munícipes na espera
de seus coletivos. A ausência de abrigo é um grande pro-
blema para os usuários de transportes que ficam expos-
tos a intempéries, e que alegam ainda nos dias de frios e
chuvosos precisam se deslocar até um local coberto, cor-
rendo o risco de o coletivo não parar quando solicitado”,
destaca o legislador.
Sílvio pediu urgência no trabalho, pois a população

reclama há tempo pela melhoria.

Informações sobre
Centro Logístico 

Akira Auriani (PSB), vereador na cidade de Rio
Grande da Serra, solicitou a Fazenda Campo Grande
Empreendimentos e Participações LTDA, informações
sobre os estudos realizados quanto à implantação e
impactos do Centro Logístico Campo Grande na cida-
de de Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires.
“Justifica-se plenamente a apresentação da atual

propositura, tendo em vista estar devidamente infor-
mado sobre o assunto em questão, em cumprimento
ao papel de fiscalizadores que a nós vereadores é atri-
buído”, enfatizou o parlamentar.
Entre as indagações feitas à empresa, estão se o

empreendimento analisou os impactos que irão cau-
sar as cidades vizinhas ao empreendimento, bem
como o envio do relatório para o parlamentar, e se,
consta no EIA-RIMA o estudo de impactos de vizi-
nhança. Novamente o vereador solicita os aponta-
mentos e o relatório final do estudo.

Regularização do
Jardim Nakamura

Vereador Antonio Botelho Guimarães, o Toninho
Correa (PSD), solicita ao Prefeito Municipal, através da
Secretaria de Obras e Planejamento, informações refe-
rente a regularização do loteamento denominado
Bairro Jardim Nakamura, em Rio Grande da Serra.
Segundo o parlamentar, o requerimento se justifica

devido algumas famílias estarem sendo vítimas de
ações judiciais que podem levar a retiradas das pessoas
daquela llocalidade, portanto, a necessidade de regula-
rização.
“Justifica-se plenamente a apresentação, tendo em

vista estar devidamente informado sobre o assunto
acima exposto, em cumprimento ao papel de fiscaliza-
dor que a nós vereadores é atribuído, haja vista que
esta Casa foi informada do embargo do mesmo e a
desapropriação E inviabiliza a realização de melhorias
por parte da Administração, para manutenção dessas
famílias na localidade”, finaliza.

Ações para pessoas
em situação de rua 

Vereador Claudio Xavier Monteiro (PSB), presidente
da Câmara de Rio Grande da Serra, solicitou a
Prefeitura, através da Secretaria de Cidadania e
Inclusão Social, informações sobre projetos, progra-
mas, benefícios e assistência aos moradores de rua e
andarilhos. “Considerando que devido ao crescente
número de andarilhos e indigentes que vivem ao
relento nas ruas de nosso município, peço informa-
ções sobre os programas voltados para essa popula-
ção, bem como, a adoção de ações voltadas à essas
pessoas”, destaca o presidente.
Ainda segundo Claudinho Monteiro, muitas vezes

resta somente ao Poder Público, através de pessoas
responsáveis prestarem atendimento com dignidade,
uma vez que reduzir a desiguadade social exige com-
promissos. Razões que justificam a apresentação da
atual propositura e o pedido de urgência na resposta
do requerimento”, finaliza.

Manutenção na
rua Santo Antônio 

Vereador Messias Cabeleireiro (PV) sugeriu ao
Prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania),
através da  Secretaria de Serviços Urbanos, realizar
manutenção nos paralelos da Rua Santo Antônio,
localizada no Bairro Santo Antônio, em Rio Grande da
Serra.
“O trabalho se faz necessário, haja vista as péssi-

mas condições de trafegabilidade da rua, principal-
mente em dias chuvosos, já que a rua encontra-se
com enormes buracos, colocando em risco de aciden-
tes a população que trafega por citada localidade,
além de danificar os veículos. Vale ressaltar que a rea-
lização dos serviços ora sugeridos virá de encontro às
necessidades dos moradores do bairro, garantindo
condições adequadas de trafegabilidade a toda popu-
lação local”, aponta o parlamentar que pediu urgência
no trabalho que deverá ser realizado pela Secretaria
de Serviços Urbanos.
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Afastado desde abril de 2018
das atividades parlamentares, o
vereador Flávio Gomes
(Cidadania) reassumiu as fun-
ções na sessão de ontem (21). 
A ordem de afastamento par-

tiu da juíza Isabel Cardoso da
Cunha Lopes Enei que atendeu
ao pedido do Ministério Público
(MP). A Ação Civil Pública foi
proposta pelo MP em março

daquele ano, após denúncias
por parte de ex-colaboradores
do parlamentar. 
Investigado por enriqueci-

mento ilícito e violação aos prin-
cípios administrativos, Flávio
Gomes era acusado de se apode-
rar de parte dos vencimentos de
dois servidores comissionados
em seu Gabinete. 
No início do mês, os acusado-

res mudaram o depoimento e
anistiaram o vereador das acusa-
ções. Se anteriormente afirma-
vam categoricamente que eram
obrigados pelo parlamentar de
promoverem “rachadinha”,
entregando parcela dos venci-
mentos ao vereador, agora
dizem que tudo não passou de
vingança. 
Na decisão proferida na terça-

feira, o juiz Walter de Oliveira
Junior relatou a nova versão
dada pelas testemunhas:
“Acusação teria sido feita por
desavença política”. Em outro
trecho da decisão, o juiz destaca:
“A testemunha (nome), também
assessor, negou qualquer exi-
gência”. Ao reassumir o cargo,
Flávio Gomes agradeceu a Deus
por ter lhe tirado das costas a
injustiça e algumas pessoas que
ele chamou de fundamentais
para o seu retorno, entre eles, o
prefeito Kiko Teixeira, o vice-pre-
feito Gabriel Roncon, Gildo
Roncon e ao presidente Rato
Teixeira, além de ex-colaborado-
res. 
Deixa o cargo, Carlinhos

Trindade (Cidadania) que retor-
na à suplência.

Flávio Gomes reassume como
vereador de Ribeirão Pires 

“Estão esperando o amém ou estão 
embarrigando até cair no esquecimento?”

Vereador Anselmo cobra da base de Kiko aprovação ou rejeição ao veto. Projeto de transparência foi mais uma vez adiado 

O vereador de Ribeirão
Pires, Anselmo Martins (PL)
cobrou posição da base do
Governo Kiko Teixeira (PSB) na
Câmara dos Vereadores. Na
sessão de ontem (21) o parla-
mentar usou a Tribuna para
pedir a votação do projeto que
obriga a Prefeitura a divulgar
no Portal da Administração os
serviços realizados mensal-
mente pelas secretarias de
Serviços Urbanos e
Desenvolvimento de Ouro Fino
Paulista. “Eu peço aos vereado-
res que não adiem a votação
do veto, tomem posição, se for
para acatar (o veto) façam ou
votem contra (o veto)”, pediu
Anselmo.
Rogério do Açougue (PSB)

que atua como líder informal
do prefeito Kiko foi à Tribuna
defender o adiamento por uma
sessão.
“Estou pedindo o adiamento

por uma sessão porque tem
chance do projeto ser sancio-
nado pelo prefeito”, declarou
Rogério.

De volta a Tribuna Anselmo
rebateu: “Se existe a possibili-
dade votem e derrubem o veto
hoje. Estão esperando o amém
ou estão embarrigando até cair
no esquecimento?”. Apesar
dos apelos do autor da lei, toda
a base governista votou pelo
adiamento por uma sessão .
De autoria do legislador, a

matéria foi aprovada por una-
nimidade em duas votações na
Casa de Leis, mas vetada pelo
prefeito Kiko que entendeu
não caber ao legislador tratar
sobre o tema. 
“O conteúdo da proposta

demonstra, claramente, a
imposição do Legislativo quan-
to à forma de execução da lei,
ao dispor sobre dados a serem
inseridos, prazo e forma de
divulgação. É evidente a sua
ingerência nos atos de compe-
tência privativa ao Chefe do
Executivo”, posicionou o pre-
feito. 
Segundo Anselmo Martins, o

projeto visa dar clareza às
informações dessas importan-

tes secretarias. 
“Apresentamos o projeto

com o intuito de dar acesso,
com clareza, às informações
sobre o cronograma de traba-
lho das secretarias. É sabido
que um dos maiores problemas
da nossa cidade é a manuten-
ção da limpeza, pavimentação
e capinação das vias públicas,
portanto, informar onde estão
sendo realizados os trabalhos,
traria transparência ao crono-
grama de atividades”, justificou
o vereador.
Votaram contra o adiamento

da análise do veto: Anselmo
Martins (PL), Amigão D’Orto
(PTC), Paulo Cesar, o PC (MDB),
Amaury Dias (PV), Rubão (PSD)
e Danilo da Casa da Sopa (PSB).
Foram adiados ainda outros

cinco projetos de lei que trami-
tam na Casa Legislativa. 
A discussão do veto e as

análises das propostas adiadas
voltam a fazer parte da pauta
da próxima quinta-feira (28)
penúltima sessão do ano
Legislativo de Ribeirão Pires.Anselmo pediu para que votassem o veto no dia de ontem, mas foi vencido

Foto: Divulgação

Flávio Gomes durante a sessão onde reassumiu o posto de vereador 

A Câmara de Ribeirão Pires
adiou a votação da proposta orça-
mentária para 2020. A decisão foi
tomada ontem (21), durante a ses-
são ordinária. 
Não há consenso para a votação

da matéria, um dos entraves é o
valor inflacionado da proposta
enviada pelo prefeito Kiko Teixeira
(PSB). 
Pela mensagem o valor  estima-

do da arrecadação para o próximo
ano é de R$ 372.751.000,00, con-

tudo, parlamentares alertam para
o valor não corresponder a realida-
de. 
Dados do Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo (TCE-SP) que
analisou os resultados financeiros
das prefeituras de São Paulo do
segundo quadrimestre corrente
mostra que a Estância poderá ter-
minar o ano de 2019 com um défi-
cit de cerca de R$ 70 milhões, por-
tanto, o valor indicado para o pró-
ximo ano estaria superestimado.

Votação do Orçamento
é adiada em Ribeirão
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Ribeirão possui Tomógrafo esquecido entre
parades concretadas no Complexo Hospitalar
Aparelho foi descoberto por acaso durante vistoria de um servidor da manutenção e o fato denunciado pelo vereador Amigão D’Orto

Ribeirão Pires se pergunta
desde ontem como foi possível
esquecer um aparelho, aparente-
mente, Tomógrafo, emparedado
dentro das obras inconclusas do
Complexo Hospitalar da cidade. O
aparelho foi descoberto da tarde
da terça-feira, mas o caso só veio à
tona após o vereador Amigão
D’Orto (PTC) ter ido ao local para
verificar a veracidade da informa-
ção.
Segundo o parlamentar, na

quarta-feira recebeu mensagens
de pessoas avisando que um apa-
relho Tomógrafo havia sido locali-
zado em uma sala lacrada do
Complexo Hospitalar que está em
construção. Diante da denúncia
esteve na manhã de ontem (21)
para verificar o fato, mas foi impe-
dido de chegar até o local onde já
havia sido feita uma abertura.
“Recebemos uma denúncia, no

primeiro momento foi difícil acre-
ditar que um aparelho poderia
estar esquecido em uma constru-
ção, mas quando chegamos lá na
manhã de hoje (ontem) era a mais
pura verdade”, disse Amigão
D’Orto.

Ainda segundo o legislador o
fato é grave, pois é um aparelho
caro e de extrema importância
para a saúde da população.
“É negligência administrativa,

mas vai além, é um descaso com a
população, um aparelho necessá-
rio para garantir a saúde jogado
dessa forma”, destacou D’Orto
Por fim, o vereador disse ser

preciso buscar os responsáveis e
pedir ressarcimento dos prejuízos. 
“Não sabemos das condições

do aparelho, mas ele existe e esta-
va lá emparedado, e ninguém
sabia? Cadê o controle de patrimô-
nio? Independente se é da
Prefeitura ou de alguma empresa
conveniada, é preciso ter controle.
Um aparelho desse porte não
pode simplesmente desaparecer.
Vamos cobrar as responsabilidades
e o ressarcimento dos prejuízos”,
enfatizou o parlamentar.
Diante da polêmica, a Prefeitura

de Ribeirão Pires se posicionou.
Segundo a nota, a

Administração abriu nessa quinta-
feira, dia 21, processo de sindicân-
cia interna para apurar o caso de
equipamento encontrado no final

da tarde da última terça-feira, dia
19, em uma sala que integra o
Complexo Hospitalar Santa Luzia –
unidade que aguarda liberação de
recursos estaduais para ter obras
retomadas pelo município. 
Durante vistoria, segue a nota,

um funcionário da equipe de
manutenção da Secretaria de
Saúde constatou a presença de um
equipamento em uma sala sem
acesso – as paredes estão todas
concretadas. A partir deste acha-
mento as Secretarias de Saúde e
de Governo abriram processo
administrativo de sindicância inter-
na para apurar os fatos. 
Por fim a nota diz que um técni-

co especializado em equipamen-
tos de saúde foi chamado para
identificar que tipo de aparelho se
trata, bem como fornecer mais
informações que contribuam na
investigação do caso. 
A Prefeitura de Ribeirão Pires

diz ainda prezar pelo uso respon-
sável dos recursos públicos e pauta
suas ações pela transparência, rea-
firmando, com a apuração do caso,
seu compromisso com a popula-
ção para a elucidação dos fatos.Aparelho estava entre paredes na construção do prédio do hospital 

Fotos: Arquivo Pessoal
Amigão precisou da PM para fiscalizar
o local onde estava o Tomógrafo

Na manhã de ontem (21) o
vereador de Ribeirão Pires,
Amigão D’Orto (PTC), esteve na
Upa Santa Luzia e nas obras do
Complexo Hospitalar na Santa
Luzia para verificar a denúncia de
que um aparelho Tomógrafo fora
encontrado abandonado entre
paredes do prédio em constru-
ção. Apesar do amparo legal, o
parlamentar foi impedido de fis-

calizar o local, e acabou tendo
que pedir reforço policial.
O vereador conseguiu chegar

até a ante sala de onde teria sido
encontrado o aparelho, mas não
teve acesso a área onde já havia
sido aberta uma porta para aces-
sar o aparelho.
“Estou cumprindo o meu papel

de fiscalizador, estive no local
para me certificar da informação

e lá não obtive respostas. Não
havia responsável para me acom-
panhar na vistoria”, lamentou o
vereador.
Diante da negativa, Amigão

chamou a Polícia Militar e regis-
trou boletim militar. O parlamen-
tar ainda esteve na Delegacia da
Polícia Civil, mas devido a ausên-
cia de crime, não conseguiu regis-
trar o boletim de ocorrência.
“É desagradável ter que buscar

o apoio da Polícia para poder
desempenhar a minha obrigação
como vereador. Mas só assim
podemos conhecer a verdade dos
fatos, e a verdade é que tínhamos
um equipamento médico cercado
por paredes, enquanto a popula-
ção sofre na fila de espera por um
exame”, destacou Amigão.
O parlamentar está amparado

pela Lei Orgânica de Ribeirão
Pires, no artigo 26, inciso XVII diz
ser papel da Câmara “fiscalizar e
controlar os atos do Poder
Executivo, inclusive os da
Administração indireta”. Já o
Regimento da Casa de Leis apon-
ta no artigo 2º § 3º: “ A função de
controle é de caráter político-
administrativo e exercida sobre o
Prefeito, Secretários Municipais,
Mesa da Câmara e Vereadores”.

Policiais militares foram chamados para garantir acesso do vereador 

Foto: Arquivo Pessoal

Porta recentemente aberta para ter acesso ao aparelho médico 

Amigão tenta conseguir informações, mas servidores se negam 
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O alicate utilzado pelo homem ficou parcilamente danificado 

Câmeras flagram ação de criminosos
durante furto a residência na Vila Caiçara  

Os furtadores chegaram a entrar na casa por duas vezes durante a execução do crime, que ocorreu na útlima segunda (18)

Uma residência na Vila
Caiçara, região do Bosque
Santana, em Ribeirão Pires, foi
alvo de criminosos na tarde da
última segunda-feira (18). Na oca-
sião, dois homens - ainda não
identificados - aproveitaram a
ausência dos proprietários para
furtar os pertences do local. Toda
a ação criminosa foi flagrada por
câmeras de segurança instaladas
na residência vizinha.  
A Folha teve acesso à gravação

que mostra como a dupla agiu
durante a execução do crime. Eles
chegaram a entrar por duas vezes
na residência para concluir a
ação. 
De acordo com as imagens, era

por volta das 13h50, quando a
dupla entrou no local pela primei-
ra vez, após danificarem a maça-
neta do portão. Oito minutos
depois, os homens deixaram o
local sem levar nenhum objeto
aparente.  
Passados mais 15 minutos,

precisamente às 14h15, os
homens retornaram e, após

andar por praticamente toda a
extensão da Rua Irajá, entraram
novamente na casa, permanecen-
do por mais 19 minutos, de acor-
do com a gravação. Os homens
saíram carregando os pertences
nas mãos, entre eles duas televi-
sões, roupas e um tablet.  
A Folha também conversou

com o proprietário da casa que
afirmou não conhecer os indiví-
duos que entraram na casa. Ainda
segundo a vítima, a dupla espe-
rou sua esposa deixar a residência
com a filha para então invadir a

residência. “Eu acredito que da
primeira vez, eles danificaram o
portão e a porta da cozinha. Com
o barulho, eles saíram e deram a
volta na rua para ver se alguém
foi olhar. Como estava tudo tran-
quilo, eles voltaram e executaram
o furto.”  
A porta do quarto da vítima

que estava trancada também foi
danificada, possivelmente, por
uma marreta. Até o fechamento
desta edição, o proprietário da
residência não havia registrado o
ocorrido junto a Polícia Civil.

As imagens foram registradas por câmeas de segurança A dupla saiu da casa carregando os objetos e seguiram a pé 
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Criminosos furtam televisores
em loja de eletrodomésticos
Uma loja de eletrodomésticos

de Ribeirão Pires foi alvo de bandi-
dos na noite do último dia 4. Três
televisores foram furtados da uni-
dade. 
Segundo o boletim, o furto dos

televisores foi notado pelo setor
de estoque da loja. Os aparelhos
estavam expostos no interior do
estabelecimento e presos com
cabo de aço. 
Até o momento ninguém foi

preso.
Criminosos em moto realizam
assalto no Jd. Santa Luzia
Uma mulher de 34 anos foi víti-

ma de assalto por dupla de crimi-
nosos enquanto andava pela
Estrada de Sapopemba, no Jd.
Santa Luzia, na última terça-feira
(19)
Segundo o boletim de ocorrên-

cia, a vítima estava a caminho do
seu trabalho quando foi abordada
por dois homens em uma moto, os
quais portando uma arma de fogo
subtraíram os pertences pessoais
da vítima. Após o delito, os
homens fugiram do local.
A Polícia da Estância foi aciona-

da para averiguar a autoria do
crime.

Homem é preso por porte 
ilegal de arma em RP

Um homem foi preso por porte
ilegal de arma de fogo e por posse
de drogas no último dia 12, após
abordagem policial na Av. Santo
André.
Segundo o boletim, durante

patrulhamento da Força Tática
pela Avenida Santo André, Centro
Alto de Ribeirão Pires, a equipe
avistou um veículo que transitava
no sentido oposto. Ao iluminar o
veículo, o condutor levantou os
vidros bruscamente como se esti-
vesse escondendo algo ilícito, o
comportamento chamou a aten-
ção da equipe. A PM solicitou a
parado do condutor.
Durante revista pessoal, foi

encontrada uma pistola Taurus
calibre 380 com 17 cartuchos
intactos, o qual não tinha licença
para o porte. Além disso foram
localizadas duas porções de maco-
nha com o indivíduo.
Diante dos fatos foi dado voz de

prisão ao indiciado e conduzido ao
1° DP.  O delegado de plantão rati-
ficou a voz de prisão em desfavor
do indivíduo pela prática do crime
de porte ilegal de arma de fogo e
porte de drogas. O abordado per-
manece à disposição da Justiça.

A Polícia Militar localizou na
última quarta-feira (20), em Rio
Grande da Serra, o carro que
havia sido roubado por quatro
indivíduos na Avenida Santo
André, em Ribeirão Pires, na noite
de terça-feira (19). 
Os policiais chegaram até o

automóvel após receberem uma
denúncia de que os quatro indiví-
duos estavam circulando com o
carro pela Rua Ana Bela, região do
bairro Oásis Paulista, em Rio

Grande da Serra. 
Segundo informações passadas

por populares, o carro havia sido
abandonado no local, há poucos
minutos, por quatro homens que
seguiram para a Rua Marechal
Castelo Branco. Os militares
encontram os indivíduos em uma
roda de conversa e, ao percebe-
rem a presença da viatura policial,
fugiram do local. Um dos homens
- identificado como H.F.S.N.- foi
detido e encaminhado à

Delegacia de Ribeirão Pires. 
Outros três menores que pas-

savam pelo local foram abordados
e liberados logo em seguida. 
Em seu depoimento, o investi-

gado afirmou não ter nenhuma
relação com o roubo do veículo.
Ainda de acordo com o registro da
ocorrência, H.F.S.N. disse que
fugiu por que viu os demais indiví-
duos fugindo e ficou com medo. 
O crime ocorreu por volta das

22h, quando a vítima estacionava
o veículo na Avenida Santo André.
Segundo o relato do próprio
motorista, os quatro homens
estavam a pé e um deles portava
uma arma de fogo durante o
assalto. 
Além do carro, os criminosos

levaram o aparelho celular do
homem. O boletim de ocorrência
sobre o roubo do automóvel foi
registrado ainda no mesmo dia do
ocorrido. 
No dia seguinte, a vítima com-

pareceu à Delegacia e não reco-
nheceu H.F.S.N. como sendo um
dos autores do roubo da noite
anterior. 
O investigado foi dispensado

após ser ouvido em declarações
pelo delegado de plantão. Já o
veículo foi apreendido e deverá
passar pelo exame pericial.    

Polícia Militar recupera 
carro roubado por 4 homens 

O carro foi abandonado na Rua Ana Bela, em Rio Grande da Serra 

O automóvel havia sido roubado na Av. Santo André, em Ribeirão Pires

Foto: Reprodução/Google Im
agens

Na última terça-feira (19), o
Governador do Estado de São
Paulo nomeou 3.755 aprovados
em concurso público para cinco
carreiras das polícias Civil e Militar
As nomeações foram publicadas no
Diário Oficial do Estado.
Para a Polícia Militar, foram

nomeados 2.655 soldados de 2ª

classe. Em relação à Polícia Civil,
foram 400 agentes policiais, 300
agentes de telecomunicações, 200
auxiliares de papiloscopista e 200
papiloscopistas.
A próxima etapa será a posse

dos nomeados, que deve aconte-
cer dentro de cerca de 15 dias.
Depois da formação, os alunos pas-

sarão por um período de estágio
probatório. Os novos policiais
serão designados para reforçar o
efetivo nos batalhões territoriais da
PM e nas delegacias e departa-
mentos da PC de todo o Estado.
Em breve, 250 delegados, 600

investigadores e 800 escrivães tam-
bém serão nomeados. 

Governo do Estado divulga 
nomeados para Polícia Civil e Militar
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Adriana

Sítio Maria Joana recebe
Prefeitura nos Bairros

Evento acontece no próximo sábado com serviços à população

Desde ontem (21), a
Prefeitura de Rio Grande da
Serra realiza  mais uma opera-
ção Cata-Bagulho no município.
Através do Projeto Pintou
Limpeza, da Secretaria de
Serviços Urbanos, a ação será

desta vez no Sítio Maria Joana.
Já no sábado (23), na UBS

Sítio Maria Joana, acontece o
Programa Prefeitura nos
Bairros, que promoverá diver-
sas ações e serviços gratuitos
para a população, com atenção

especial voltada à saúde do
homem em prol da Campanha
Novembro Azul.
As ações do Programa

Prefeitura nos Bairros come-
çam às 9h e seguem até às 12h.
Serão disponibilizados os
seguintes serviços:
-Atendimento Médico
-Atendimento de

Enfermagem
- Aferição de Pressão Arterial
- Glicemia Capilar
- Atualização da Caderneta

de Vacinação
- Orientação Saúde do

Homem
- Papanicolau
- Teste Rápido
- Orientações Emissão de

Carteira de Trabalho
- CadÚnico/ Serviços Sociais
- Corte de Cabelo
- Pintura Facial
- Apresentação de Capoeira

e grupo Dança e Movimento
- Atendimento do Procon
A UBS Sítio Maria Joana fica

na rua Quatro, nº 45, Sítio
Maria Joana.

Serviços serão oferecidos gratuitamente para a população 

Foto: Divulgação
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Vila Mexicana sedia 3º
Festival Vegano de RP

O evento acontecerá neste domingo (24), na Vila Mexicana

No próximo domingo (24) a
Estância receberá a terceira
edição do Festival Vegano,
evento gastronômico e cultural
que terá como sede a V ila
Mexicana (Av. Fortuna, 100 –
Centro de Ribeirão Pires), orga-
nizado por Leni Muraki e
Fabiana Cristina Gonçalves.
Serão 30 expositores que

estarão no evento gastronômi-
co, das 11h às 18h.

O público poderá conferir as
barracas de artesanatos, cos-
méticos naturais e a deliciosa e
saudável gastronomia vegana. 
O festival receberá a empre-

sa Energia da Serra Saboaria
Artesanal, comandada por Eliza
Magda Tibério. 
“A Energia da Serra realiza

produtos artesanais, os quais
90% são veganos. O objetivo
da marca é a promoção da

saúde e cuidado da pele de
forma natural. Desta forma,
evita-se o consumo de maté-
rias de origem natural, com
exceção dos produtos à base
de própolis e mel”, disse Eliza.
A marca se destaca com o

uso de ervas para a produção
de produtos medicinais. 
Durante o evento, haverá

atividades de ioga com a ins-
trutora Camila Mello, apresen-
tação de Vitor Reches, cover
do Michael Jackson, e muitas
brincadeiras saudáveis e diver-
tidas. 
A organização irá realizar

sorteios de vale-compras e sor-
teios de produtos, ao longo da
programação.
Parte da renda do Festival

será doada para a ONG Di
Francisco, coordenada por
Amanda Nabeshima, a qual
realiza o trabalho de proteção
e cuidado aos animais. 
O festival também estará

aceitando doações de rações
para que sejam encaminhadas
à ONG para a alimentação dos
animais.

Foto: Folha Ribeirão Pries

A Vila Mexicana está situada na Av. Fortuna, 100 - Centro de Ribeirão
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Futsal de Ribeirão Pires
chega à final no sábado

Família F.C. e Marutaka farão a final do campeonato
A Prefeitura de Ribeirão Pires,

por meio da Secretaria de
Esportes, promoverá a final do
Campeonato Municipal de Futsal
nesse sábado, dia 23 de novem-
bro, às 20h. O confronto será
realizado no Ginásio do Ribeirão
Pires Futebol Clube, localizado
na Rua Padre Marcos Simone,
162 – Centro.
A final será disputada entre a

equipe do Família F.C e
Marutaka, que prometem um
confronto equilibrado. As duas
equipes tiveram ótimas campa-
nhas na competição.O jogo da final acontece a partir das 20 horas

Foto: Arquivo Folha 

Os campos do Centro
Esportivo Vereador Valentino
Redivo, na Vila Gomes, e de
Ouro Fino Paulista sediarão
nesse domingo, dia 24, as
quartas de final do
Campeonato Municipal de
Futebol Amador – 2ª Divisão
de Ribeirão Pires.

Confira os duelos válidos
pelas quartas de final (24/11):
Av. Vereador Rubens

Mazieiro, s/nº:
9h00 – Mercenários x Ponto

Final – Ouro Fino
10h40 – Camisa 10 x A.A Boa

Sorte – Ouro Fino
Av. Coronel Oliveira Lima –

2345:
9h00 – Leões F.C x E.C

Alvorada – Estádio Municipal
10h40 – Juventude F.C x

Aliança F.C – Estádio Municipal
O Campeonato é organizado

pela Liga Ribeirãopirense de
Futebol, com apoio da
Prefeitura de Ribeirão.

Amador da 2ª Divisão chega às
quartas de final em Ribeirão Pires
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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.
ISMAEL  JOSÉ ALVES DA SILVA, estado civil soltei-

ro, profissão operador de robô, nascido em São
Paulo, SP no dia vinte e quatro de setembro de mil
novecentos e oitenta e oito (24/09/1988), residente e
domiciliado Rua  Guatapará,  85,  São  Caetaninho,
Ribeirão  Pires,  SP, filho de ALUIZIO JOSÉ DA SILVA e
de MARIA JOSÉ OLINDINA DA CONCEIÇÃO. JÉSSICA
BATISTA  DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão
do lar, nascida  em  Mauá,  SP  no  dia  dois  de setem-
bro de mil novecentos e noventa  e um (02/09/1991),
residente e domiciliada Rua Guatapará, 85, São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ ERIVAL-
DO BATISTA DOS SANTOS e de MARIA EURIDES SAN-
TOS.                                     

SOUFIEN  BEN  SOLTANA,  estado  civil  solteiro,
profissão auxiliar de açougue,  nascido  em  Sfax  -
Tunísia  no dia quinze de junho de mil novecentos  e
oitenta  e um (15/06/1981), residente e domiciliado
Rua Laranjeiras, 2523, Tanque Caio, Ribeirão Pires,
SP, filho de EZZEDDINE BEN  BOUBAKER  BEN HSAN
BEN HMAIDA BEN MOHAMED BEN SOLTANA e de
SAMIRA BENT MABROUK BEN JILANI AWAY. SAMIA
ABDALLAH  ABDUL  NOUR, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida  em  São Paulo, SP no dia dois de
setembro de mil novecentos e setenta  e nove
(02/09/1979), residente e domiciliada Rua
Laranjeiras, 2523, Tanque Caio, Ribeirão Pires, SP,
filha de ABDALLAH HALIM MIKHAIL ELIAS HANNA
ABDUL NOUR e de MARIALVA LEAL DOS SANTOS
ABDUL NOUR.      

JACKSON  MODESTO  DA CRUZ, estado civil sol-
teiro, profissão motorista, nascido  em  Mauá,  SP  no
dia  três  de novembro de mil novecentos e oitenta e
cinco (03/11/1985), residente e domiciliado rua Poá,
28, São Caetaninho,  Ribeirão  Pires, SP, filho de GER-
SON DA CRUZ e de ANTONIA MODESTO DA CRUZ
TAISA  BARONI  DA  SILVA, estado civil solteira, profis-
são auxiliar de enfermagem,  nascida em São Caetano
do sul, SP no dia doze de abril de mil novecentos e
oitenta e cinco (12/04/1985), residente e domiciliada
rua  Poá,  28,  São  Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha
de ERUNDINO MIGUEL DA SILVA e de OLGA BARONI
DA SILVA.                            

DARLIN  BARBOSA  ALVES,  estado  civil  solteiro,
profissão repositor, nascido  em  Governador
Valadares,  MG no dia cinco de outubro de mil nove-
centos  e  sessenta  e cinco (05/10/1965), residente e
domiciliado Rua  Graça  Aranha,  474,  Jardim Caçula,
Ribeirão Pires, SP, filho de FIDELCINO ROMUALDO
BARBOSA e de EMILIA ALVES BARBOSA. MARINALVA
DE  SOUSA  SANTOS  ALEGRETTI, estado civil viúva,
profissão cuidadora,  nascida  em Governador Archer,
MA no dia treze de junho de mil novecentos e ses-
senta e seis (13/06/1966), residente e domiciliada Rua
Graça  Aranha,  474, Represa, Ribeirão Pires, SP, filha
de MANOEL HONÓRIO DOS SANTOS e de MARIA
LUIZA DE SOUSA.                         

LAERCIO   LOPES   DE   OLIVEIRA,   estado  civil
solteiro,  profissão vidraceiro,  nascido  em  Mauá,  SP
no dia dezoito de setembro de mil novecentos e
oitenta e cinco (18/09/1985), residente e domiciliado
Rua Guatapará,  108,  São  Caetaninho,  Ribeirão
Pires, SP, filho de JOÃO LOPES DE OLIVEIRA e de
DALVA ROSA ROCHA DE OLIVEIRA. VANESSA  COSTA
DA  SILVA,  estado  civil  solteira, profissão do lar, nas-
cida em São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de
mil novecentos e  oitenta e dois (26/05/1982), resi-
dente e domiciliada Rua Guatapará, 108,  São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de BENTO JOSE
DA SILVA e de MAISA FERREIRA DA COSTA SILVA.                                   

MATEUS  PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro,
profissão operador I, nascido  em  Mauá,  SP  no  dia
dezessete de março de mil novecentos e noventa  e
nove (17/03/1999), residente e domiciliado rua
Santos, 84, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho
de MANOEL PEREIRA DA SILVA e de JOANA DARC
ALCANTARA DA SILVA. JULIANA  JESUS  SANTOS,  esta-
do  civil solteira, profissão balconista, nascida  em
Bertioga,  SP  no  dia  vinte  e  cinco de janeiro de mil
novecentos  e noventa e oito (25/01/1998), residente
e domiciliada rua Santos,  84,  São  Caetaninho,
Ribeirão  Pires, SP, filha de GILBERTO JESUS DOS SAN-
TOS e de ALDA MARIA SANTOS DE JESUS.                     

WILLIAM  DA  CONCEIÇÃO JOSÉ, estado civil sol-
teiro, profissão operador de máquina, nascido em
Mauá, SP no dia vinte e três de dezembro de mil
novecentos  e noventa (23/12/1990), residente e
domiciliado Rua Arturo Peduzzi,  20, Pilar Velho,
Ribeirão Pires, SP, filho de VALDECI JOSE e de DINA
FERNANDES DA CONCEIÇÃO.                                       THA-
LITA  BISPO  CHNEIDER,  estado civil solteira, profis-
são vendedora, nascida  em Mauá, SP no dia dois de
agosto de mil novecentos e noventa e  seis
(02/08/1996), residente e domiciliada Rua Arturo
Peduzzi, 20, Pilar  Velho, Ribeirão Pires, SP, filha de
DANIEL FERNANDES CHNEIDER e de ADRIANA ARAU-
JO BISPO CHNEIDER.                                     

RAPHAEL  GUERRA ESPINOZA, estado civil soltei-
ro, profissão estagiário, nascido  em  São  Bernardo
do  Campo, SP no dia vinte de março de mil novecen-
tos  e noventa e três (20/03/1993), residente e domi-
ciliado Rua Pedro  Mozelli,  137,  Aliança,  Ribeirão
Pires,  SP,  filho de RUBEN ANTONIO ESPINOZA GUAL-
LEGUILLOS e de ROSIMEIRE DE CARVALHO GUERRA.
CAROLINA   DOS   SANTOS  PRIMILA,  estado  civil  sol-
teira,  profissão assistente  de  logística, nascida em
São Bernardo do Campo, SP no dia sete  de  março  de
mil  novecentos  e  noventa  e seis (07/03/1996), resi-
dente  e  domiciliada  Rua  Pedro  Mozelli, 137,
Aliança, Ribeirão Pires,  SP,  filha  de  JOSÉ  HENRIQUE
PRIMILA e de RAQUEL JOAQUIM DOS SANTOS PRIMI-
LA.                                                       

LAERCIO  POSE  PALMA,  estado  civil divorciado,
profissão engenheiro, nascido  em Indianopolis - São
Paulo, SP no dia sete de outubro de mil novecentos e
sessenta e três (07/10/1963), residente e domiciliado
Rua Ingá,  291,  São  Caetaninho,  Ribeirão  Pires, SP,
filho de LEONEL DA SILVA PALMA e de JULIA POSE
PALMA. ANA  MARIA  DOS  SANTOS  MENEZES,  esta-
do  civil divorciada, profissão consultora,  nascida  em
Cubatão,  SP no dia onze de fevereiro de mil nove-
centos e sessenta e sete (11/02/1967), residente e
domiciliada Rua Ingá,  291,  São  Caetaninho,
Ribeirão  Pires, SP, filha de JOÃO JOSE MENEZES e de
RAIMUNDA DOS SANTOS MENEZES.                             

JOÃO  VICTOR  DA  SILVA  MOREIRA,  estado  civil
solteiro,  profissão operador  de  loja,  nascido em
Santo André, SP no dia vinte e dois de dezembro  de
dois  mil  (22/12/2000),  residente e domiciliado rua
do Embaixador,  01,  G, Roncon, Ribeirão Pires, SP,
filho de JOÃO MOREIRA DA SILVA e de MARIA DE
LOURDES DA SILVA MOREIRA.  ANNE  CAROLINE
RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profis-
são atendente,  nascida  em  Ribeirão  Pires,  SP  no
dia vinte e nove de janeiro  de  dois  mil  e um
(29/01/2001), residente e domiciliada rua Antonio
Roncon,  55, Jardim Luzo, Ribeirão Pires, SP, filha de
MÁRCIO DOMINGOS DOS SANTOS e de ANA CLAUDIA
RODRIGUES LINS.                  

CAIO CEZAR ALVES YAMAUTI, estado civil soltei-
ro, profissão corretor de imóveis,  nascido  em
Brasília,  DF  no  dia  dez  de dezembro de mil nove-
centos  e oitenta e oito (10/12/1988), residente e
domiciliado Rua Segundo-Sargento  Sebastião  da
Costa  Chaves, 54, casa, Jardim Santa Mena,
Guarulhos, SP, filho de EITI YAMAUTI e de MARIA DAS
GRAÇAS ALVES YAMAUTI.  DANIELE  BERGAMASCO,
estado civil divorciada, profissão farmacêutica, nasci-
da  em  São  Caetano  do  Sul,  SP no dia seis de
novembro de mil novecentos e oitenta e cinco
(06/11/1985), residente e domiciliada Rua Antonieta
Colalilo  Cordeiro,  574,  Jardim  São  Francisco,
Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de MARCOS ANTÔNIO BER-
GAMASCO e de TEREZINHA KONIKO YKENAGA BER-
GAMASCO.                                                   

JOSUÉ CARDOSO DA SILVA, estado civil divorcia-
do, profissão aposentado, nascido  em Santo André,
SP no dia oito de fevereiro de mil novecentos e  cin-
quenta e oito (08/02/1958), residente e domiciliado
Rua Patrícia Regina Cardoso (Ch Paraíso), 19, Tecelão,
Ribeirão Pires, SP, filho de ANDRÉ CARDOSO DA SILVA
e de PRIZILINA EMILIA DE JESUS SILVA. VALERIA
GOMES  DA  SILVA, estado civil solteira, profissão
doméstica, nascida  em  São  Paulo,  SP  no dia doze
de julho de mil novecentos e sessenta  e  dois
(12/07/1962),  residente e domiciliada Rua Patrícia
Regina Cardoso (Ch Paraíso), 19, Tecelão, Ribeirão
Pires, SP, filha de CASSEMIRO ANTONIO DA SILVA e de
BENEDICTA GOMES DA SILVA.             

RAFAEL  FERNANDES  CORRÊA,  estado  civil sol-
teiro, profissão auxiliar operacional,  nascido  em
Mauá,  SP  no  dia  cinco  de  maio  de mil novecentos
e noventa e oito (05/05/1998), residente e domiciliado
Rua Patagônia,  206, Quarta Divisão, Ribeirão Pires,
SP, filho de ANGELINO FERNANDES CORRÊA e de
ZILDA FERNANDES CORRÊA. LUANA  SANTOS  DE
LIMA,  estado  civil  solteira,  profissão auxiliar admi-
nistrativo,  nascida  em  Mauá,  SP no dia dezenove de
maio de mil novecentos  e noventa e nove
(19/05/1999), residente e domiciliada Rua Patagônia,
206,  Quarta  Divisão, Ribeirão Pires, SP, filha de MAR-
COS PINTO DE LIMA e de RENATA SANTOS RODRI-
GUES.                           

GABRIEL  DA  SILVA  BORGES, estado civil soltei-
ro, profissão vendedor, nascido  em  Mauá, SP no dia
vinte e três de julho de mil novecentos e noventa  e
quatro (23/07/1994), residente e domiciliado Rua
Mauá, 67, Santa  Luzia,  Ribeirão  Pires,  SP, filho de
SANTO IRINEU BORGES e de NADIR MARIA DA SILVA.
ÉRICA  CORREA,  estado civil solteira, profissão assis-
tente de vendas, nascida em Mauá, SP no dia quatro
de abril de mil novecentos e noventa e  sete
(04/04/1997),  residente  e  domiciliada  Rua Mauá,
67, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de ROSILENE
CORREA.  

JONATHAN  WILLIAM  DOS  SANTOS PIZOL, esta-
do civil solteiro, profissão auxiliar de rede, nascido
em Suzano, SP no dia primeiro de setembro de mil
novecentos e noventa e seis (01/09/1996), residente
e domiciliado Rua  José Lopes Coelho, 375, Parque
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de LUIZ VALERIANO
PIZOL e de ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS.
SUZANA  DOS  SANTOS  CHAGAS,  estado civil soltei-
ra, profissão do lar, nascida  em  Mauá,  SP  no  dia
vinte  e cinco de janeiro de dois mil (25/01/2000),
residente  e  domiciliada  Rua  José Lopes Coelho,
375, Parque  Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de CAR-
LOS FERNANDO CHAGAS e de SILMARA DOS SANTOS
CHAGAS.                                         

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

MAURICIO  DA  CONCEIÇÃO,  estado civil solteiro,
profissão açougueiro, nascido  em  Ribeirão  Pires,  SP
no  dia  dezenove  de  março de mil novecentos  e
oitenta e sete (19/03/1987), residente e domiciliado
Rua das  Sibipirunas,  107,  Parque  Aliança, Ribeirão
Pires, SP, filho de MANOEL DA CONCEIÇÃO e de ELI-
DETE DA SILVA CRUZ DA CONCEIÇÃO. RAFAELA
MARIA  DE  SOUZA,  estado  civil  solteira, profissão
do lar, nascida  em  Mauá,  SP  no dia primeiro de
janeiro de mil novecentos e noventa   e   seis
(01/01/1996),  residente  e  domiciliada  Rua  das
Sibipirunas,  107,  Parque  Aliança, Ribeirão Pires, SP,
filha de JOSÉ BENTO DE SOUZA e de RENATA AGUIAR
DE SOUZA.                           

LEONARDO  RAFAEL  DE  LIMA  SILVA,  estado
civil  solteiro, profissão auxiliar  de  moldador,  nasci-
do  em  Mauá,  SP no dia vinte e oito de setembro  de
mil novecentos e noventa e sete (28/09/1997), resi-
dente e domiciliado  Rua  Antônio Boaventura, 461,
Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho de ADRIANO DA SILVA
RAFAEL e de ADRIANA CHAVES DE LIMA SILVA. FABIA-
NA  GOMES  DA  SILVA,  estado  civil  solteira, profis-
são do lar, nascida  em  Mauá,  SP  no  dia  seis de
fevereiro de mil novecentos e noventa  e  seis
(06/02/1996),  residente  e  domiciliada Rua Antônio
Boaventura,  461, Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filha de
FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO e de MERCEDES
BERTO DA SILVA.                          

CLENIO GONÇALVES DA SILVA, estado civil soltei-
ro, profissão repositor, nascido  em  Mauá,  SP  no dia
quatorze de outubro de mil novecentos e oitenta  e
sete (14/10/1987), residente e domiciliado Rua

Santos, 102, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho
de AMAURI ANTONIO DA SILVA e de FATIMA APARE-
CIDA GONÇALVES. ELANE  FARIAS  FERREIRA,  estado
civil  solteira,  profissão  do lar, nascida  em  Ipu,  CE
no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e
oitenta  e três (16/10/1983), residente e domiciliada
Rua Santos, 102, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP,
filha de JOSÉ FERREIRA FARIAS e de MARIA HELENA
FARIAS FERREIRA.                                         

DOUGLAS  LICORI  LUCIO,  estado  civil  divorcia-
do, profissão operador logístico  II,  nascido  em
Mauá,  SP  no  dia  três  de março de mil novecentos
e oitenta e três (03/03/1983), residente e domiciliado
Rua Diadema,  100, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP,
filho de CARLOS MANUEL DOS ANJOS LUCIO e de
VILMA LICORI LUCIO. DALILA  SILVA  LEAL,  estado
civil  solteira, profissão cabeleireira, nascida  em
Mauá,  SP  no  dia treze de fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta e oito (13/02/1988), residente e domici-
liada Rua Diadema, 100, Santa  Luzia, Ribeirão Pires,
SP, filha de NIVALDA SEBASTIANA SILVA DA
CONCEIÇÃO.                                                            

EDUARDO  JOSÉ  CASCIANO DOS SANTOS, estado
civil divorciado, profissão supervisor  logístico,  nasci-
do  em  Ribeirão  Pires, SP no dia dez de junho  de  mil
novecentos e oitenta e cinco (10/06/1985), residente
e domiciliado  Rua  Guilhermino Roncon, 67, Jardim
Luzo, Ribeirão Pires, SP,  filho  de  EDUARDO  CASCIA-
NO  DOS SANTOS e de ROSANGELA APARECIDA
AGUIAR DOS SANTOS. ALESSANDRA  LÉLLIS  BONINO,
estado civil divorciada, profissão gestora financeira,
nascida  em Santo André, SP no dia quinze de abril de
mil novecentos  e oitenta e dois (15/04/1982), resi-
dente e domiciliada Rua Guilhermino  Roncon,  67,
Jardim  Luzo,  Ribeirão Pires, SP, filha de ARMANDO
BONINO e de MARILIN ARRUDA LÉLLIS.                            

JOSÉ  HONORIO  DIAS  DE  ANDRADE,  estado
civil  solteiro,  profissão operador  de  empilhadeira,
nascido  em  Uauá,  BA  no  dia trinta de setembro  de
mil novecentos e cinquenta e sete (30/09/1957), resi-
dente  e  domiciliado  Rua  Adélia Renzetti, 18, Pilar
Velho, Ribeirão Pires, SP, filho de JOSEFINA DIAS DE
ANDRADE.                                 MARIA  CONCEIÇÃO
VIEIRA,  estado  civil  solteira,  profissão do lar, nasci-
da  em  Sertãozinho,  SP  no  dia  vinte  e cinco de
março de mil novecentos e sessenta e dois
(25/03/1962), residente e domiciliada Rua Adélia
Renzetti, 18, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP, filha de
ANTONIO VIEIRA e de ERMINIA MALHEIRO VIEIRA.                                  

RIVANDRO  BATISTA  DE SOUSA, estado civil sol-
teiro, profissão operador de  máquina,  nascido  em
Ribeirão Pires, SP no dia trinta de abril de mil   nove-
centos   e   oitenta  e  quatro  (30/04/1984),  residen-
te  e domiciliado  Rua Adolfo Soncini, 135, Tanque
Caio, Ribeirão Pires, SP, filho  de  FRANCISCO BATISTA
DE SOUSA e de MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE
SOUSA.  ELIANA PEREIRA LIMA, estado civil divorcia-
da, profissão recepcionista, nascida  em  Porecatu,
PR  no  dia  vinte  e  nove de setembro de mil nove-
centos e setenta e cinco (29/09/1975), residente e
domiciliada Rua Adolfo  Soncini,  135,  Tanque  Caio,
Ribeirão  Pires,  SP,  filha de AGAMENON PEREIRA
LIMA e de LUCINDA DA SILVA LIMA.                     

AURELYO  JOSÉ  AVELINO,  estado  civil  solteiro,
profissão  auxiliar gráfico,  nascido em Mauá, SP no
dia três de abril de mil novecentos e noventa  e qua-
tro (03/04/1994), residente e domiciliado Rua Alvares
de Azevedo,  425,  A,  Represa, Ribeirão Pires, SP, filho
de JOSE AVELINO SOBRINHO e de SIRLENE NASCI-
MENTO SOUZA AVELINO. ANA  PAULA  TEIXEIRA
SILVA,  estado civil solteira, profissão do lar, nascida
em  São  Caetano  do Sul, SP no dia dezessete de julho
de mil novecentos  e noventa e sete (17/07/1997),
residente e domiciliada Rua Alvares  de  Azevedo,
116, Represa, Ribeirão Pires, SP, filha de PAULO
AFONSO DE CARVALHO SILVA e de FATIMA TEIXEIRA
SILVA.                  

ROGÉRIO  BARRENHA BENUCCI, estado civil
divorciado, profissão operador de máquina, nascido
em São Paulo (18º Subd. Ipiranga), SP no dia vinte e
sete  de fevereiro de mil novecentos e setenta e sete
(27/02/1977), residente  e  domiciliado  Rua
Maranhão,  113,  Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho
de LUIS IGNACIO BENUCCI e de MARCIA BARRENHA
BENUCCI. ELAINE  MARIA  DE  JESUS  VARGAS,  esta-
do  civil divorciada, profissão professora,  nascida  em
Rio  Grande da Serra, SP no dia dezessete de julho  de
mil novecentos e setenta e quatro (17/07/1974), resi-
dente e domiciliada  Rua Maranhão, 113, Santa Luzia,
Ribeirão Pires, SP, filha de ELZA MARIA DE JESUS.                                                

EDILSON DA SILVA, estado civil divorciado, profis-
são engenheiro civil, nascido  em  São  José  da  Lage,
AL no dia primeiro de outubro de mil novecentos   e
oitenta  (01/10/1980),  residente  e  domiciliado  Rua
Panorama, 240, Vila Suíssa, Ribeirão Pires, SP, filho de
MARIA JOSE DA SILVA.  VANESSA   DOS   SANTOS
MENDES,  estado  civil  divorciada,  profissão aten-
dente,  nascida  em Ribeirão Pires, SP no dia três de
março de mil novecentos  e oitenta e nove
(03/03/1989), residente e domiciliada Rua Panorama,
240,  Vila  Suíssa,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha de AILTON
FERREIRA MENDES e de JESUINA DOS SANTOS MEN-
DES.                       

JULIO  CESAR  DE  ANDRADE  CORREIA, estado
civil divorciado, profissão estoquista,  nascido  em
São  Miguel Paulista, SP no dia dezesseis de maio  de
mil  novecentos  e  oitenta e sete (16/05/1987), resi-
dente e domiciliado  rua  Vereador  Alvaro  de  Souza
Vieira,  22,  Bertoldo, Ribeirão  Pires, SP, filho de
JULIO CORREIA FILHO e de FATIMA CRISTINA DE
ANDRADE CORREIA. KIMBERLY  FERNANDA  ROCHA
DE  SOUSA, estado civil solteira, profissão maquiado-
ra,  nascida  em  Ribeirão  Pires, SP no dia vinte e qua-
tro de abril  de  mil  novecentos  e noventa e sete
(24/04/1997), residente e domiciliada  Rua  Vereador
Alvaro  de  Souza  Vieira,  22,  Bertoldo, Ribeirão
Pires,  SP,  filha de SILVA JOSE DE SOUSA e de HERON-
DINA DOS SANTOS ROCHA.                                                         

KELVIN  SANCHES GUIMARÃES, estado civil sol-
teiro, profissão vigilante, nascido  em  Limeira,  SP no
dia vinte de dezembro de mil novecentos e noventa e
um (20/12/1991), residente e domiciliado Rua Mário
Giuntini, 21,  Tanque  Caio,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho
de  MARCELO  BEZERRA GUIMARÃES e de MARIZA
SANCHES. BEATRIZ  DE  SÁ  BARBOSA, estado civil sol-
teira, profissão auxiliar de classe,  nascida  em
Ribeirão  Pires,  SP no dia seis de junho de mil nove-
centos e noventa e cinco (06/06/1995), residente e
domiciliada Rua Manoel  da Silva Jordão, 46, Tanque
Caio, Ribeirão Pires, SP, filha de DIVINO LUIZ BARBO-

SA e de JOSEANE DE SÁ BARBOSA.                       
EDSULIVAN  ZUPIROLI  RIBAS,  estado  civil soltei-

ro, profissão garçom, nascido  em  São  Paulo,  SP  no
dia  vinte e três de dezembro de mil novecentos  e
noventa  e  um  (23/12/1991),  residente  e domicilia-
do Avenida  João  Batista  de  Campos,  373, Itrapoá,
Ribeirão Pires, SP, filho de EDEVAN FERREIRA RIBAS e
de ELIZETE APARECIDA ZUPIROLI RIBAS. LETICIA  DA
COSTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida
em São Bernardo do Campo, SP no dia cinco de
setembro de mil novecentos e noventa  e  seis
(05/09/1996),  residente  e domiciliada Avenida João
Batista  de  Campos,  373,  Itrapoá, Ribeirão Pires, SP,
filha de JOSE ALCINO DA COSTA FILHO e de JUCELINA
JOANA DA COSTA.                   

JOSÉ  PAULO  DA  SILVA,  estado  civil solteiro,
profissão operador de máquina,  nascido  em Santana
do Ipanema, AL no dia trinta de março de mil  nove-
centos e oitenta e três (30/03/1983), residente e
domiciliado Rua Arturo Peduzzi, 10, Pilar Velho,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ APARECIDO DA SILVA
e de DAMIANA MARA DA CONCEIÇÃO.  ADRIANA
ARAUJO  BISPO, estado civil divorciada, profissão cos-
tureira, nascida  em  Centenário do Sul, PR no dia
vinte e cinco de dezembro de mil   novecentos   e
setenta  e  quatro  (25/12/1974),  residente  e domici-
liada  Rua  Arturo Peduzzi, 10, Pilar Velho, Ribeirão
Pires, SP, filha de SANTO BISPO SOBRINHO e de CICE-
RA MOREIRA DE ARAUJO BISPO.    

ELIAS  DA  SILVA, estado civil viúvo, profissão
aposentado, nascido em Ribeirão  Pires, SP no dia seis
de julho de mil novecentos e cinquenta e  oito
(06/07/1958),  residente  e  domiciliado  Rua Babilônia,
202, Bairro  Colônia,  Ribeirão  Pires,  SP, filho de GRA-
CILIANO BALBINO DA SILVA e de HILDA MARIA DA
SILVA.  DANIELLE LAUREANO, estado civil solteira,
profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP no dia
oito de setembro de mil novecentos e oitenta e um
(08/09/1981),  residente  e domiciliada Rua Babilônia,
202, Bairro Colônia,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de
JOSE  AIRES  LAUREANO e de FRANCINETE LOURDES
LIMA.                                              

VALDIR  SANTOS DE SOUSA, estado civil divorcia-
do, profissão motorista, nascido  em  Mauá, SP no dia
vinte e oito de julho de mil novecentos e sessenta  e
nove (28/07/1969), residente e domiciliado Rua
Guatapará, 500,  São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP,
filho de OZAIAS RODRIGUES DE SOUSA e de ASANIAS
SANTOS DE SOUSA. PATRICIA  DOS  SANTOS  ROZA,
estado civil solteira, profissão do lar, nascida  em
Mauá,  SP no dia vinte e seis de maio de mil nove-
centos e oitenta  e quatro (26/05/1984), residente e
domiciliada Rua Guatapará, 500,  São  Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filha de LOURIVAL ROZA e de
SONIA DOS SANTOS QUINTILIANO.                                         

DANILO  SANTANA  DIAS,  estado  civil  solteiro,
profissão operador de logística,  nascido em Santo
André, SP no dia vinte e sete de julho de mil nove-
centos e oitenta e cinco (27/07/1985), residente e
domiciliado Rua  Boa Esperança, 320, Suíssa, Ribeirão
Pires, SP, filho de DOMINGOS DE BRITO DIAS e de
MARINALVA SOUZA SANTANA.  MICHELLE  CRISTINA
USINSK, estado civil divorciada, profissão do lar, nas-
cida  em  Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  quatro de feve-
reiro de mil novecentos  e  oitenta  e quatro
(04/02/1984), residente e domiciliada Rua  Boa
Esperança,  320,  Suíssa,  Ribeirão Pires, SP, filha de
LUIS ROBERTO USINSK e de SANDRA REGINA CAVAL-
CANTE USINSK.                  

EDUARDO  ALVES  BOTELHO,  estado civil soltei-
ro, profissão operador de máquina,  nascido em
Mauá, SP no dia dois de outubro de mil novecentos e
noventa  e  dois  (02/10/1992),  residente e domicilia-
do Rua Aurora Ribeiro,  184,  Pilar Velho, Ribeirão
Pires, SP, filho de DIRCEU ALVES BOTELHO e de
MARIA INÊS TORRES LESSA BOTELHO. LARISSA   SIL-
VIA   DOS   SANTOS,   estado  civil  solteira,  profissão
recepcionista,  nascida  em São Caetano do Sul, SP no
dia vinte e nove de  março de mil novecentos e
noventa e seis (29/03/1996), residente e domiciliada
Rua Aurora Ribeiro, 184, Pilar Velho, Ribeirão Pires,
SP, filha de SILVIO BATISTA DOS SANTOS e de LIGIA
MARIA DA SILVA FERREIRA.

DIEGO  GOMES  FEITOZA  DE  MACÊDO,  estado
civil  solteiro, profissão operador de produção, nasci-
do em São Caetano do Sul, SP no dia vinte e cinco  de
março  de  mil  novecentos  e  oitenta e seis
(25/03/1986), residente  e  domiciliado Rua Odeon,
195, Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filho de MANOEL
MARTINS MACÊDO e de RUTE GOMES FEITOZA DE
MACÊDO. SABRINA  PEREIRA  MILAGRES,  estado civil
solteira, profissão analista digital,  nascida  em
Ribeirão Pires, SP no dia vinte e seis de agosto de   mil
novecentos  e  noventa  e  sete  (26/08/1997),  resi-
dente  e domiciliada Rua Odeon, 195, Bocaina,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ MAURO PEREIRA
MILAGRES e de DULCENEY PEREIRA DE ABREU MILA-
GRES.       

ANDRÉ   LUÍS  DO  NASCIMENTO  DE  ANDRADE,
estado  civil  divorciado, profissão  corretor  de  imó-
veis, nascido em Ribeirão Pires, SP no dia primeiro  de
março  de mil novecentos e oitenta e cinco
(01/03/1985), residente  e  domiciliado  Avenida
Fortuna  (Jd  S Cruz), 81, Centro, Ribeirão  Pires,  SP,
filho de LUIS MARTINHO CALDEIRA DE ANDRADE e de
LOURDES APARECIDA BORGES DO NASCIMENTO DE
ANDRADE.   LEICIANE  SANTOS,  estado civil solteira,
profissão cuidadora, nascida em Carapicuiba, SP no
dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e
oitenta  (27/09/1980),  residente  e domiciliada
Avenida Fortuna (Jd S Cruz), 81, Centro, Ribeirão
Pires, SP, filha de SERGIO LUIZ DOS SANTOS e de
LUZIA DE SOUZA.                                                  

JONATHAN  DAVID  EZEQUIEL  DA  SILVA, estado
civil solteiro, profissão Almoxarifado,  nascido  em
Mauá,  SP  no  dia  doze  de  abril de mil novecentos
e noventa e três (12/04/1993), residente e domicilia-
do Rua dos  Aliados,  472,  Planalto Bela Vista,
Ribeirão Pires, SP, filho de ACRÍSIO SANTOS DA SILVA
e de ELENICE DA CONCEIÇÃO EZEQUIEL.  CAMILA
APARECIDA  DE CARVALHO COSTA, estado civil soltei-
ra, profissão do  lar,  nascida  em  Santo  André,  SP
no  dia oito de julho de mil novecentos  e noventa e
nove (08/07/1999), residente e domiciliada Rua dos
Aliados,  472,  Planalto Bela Vista, Ribeirão Pires, SP,
filha de FRANCISCO WILTON LIMA COSTA e de ROSIA-
NE APARECIDA DE CARVALHO.       

LUCAS  GOMES  DE  SOUSA,  estado civil , profis-
são , nascido em no dia seis  de  abril  de  mil  nove-
centos  e noventa e quatro (06/04/1994), residente  e

domiciliado em local ignorado, filho de BENIVALDO
ANTONIO DE SOUSA e de JOANA DARCK GOMES
BATISTA DE SOUSA. NATHALIA MENDES DE SOUSA,
estado civil , profissão , nascida em no dia doze  de
novembro  de  mil novecentos e noventa e cinco
(12/11/1995), residente  e  domiciliada em local igno-
rado, filha de DAMIÃO MENDES DE SOUSA e de SUEL-
DA MARIA CLEMENTINO MENDES.                            

EDITAL DO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP
LUCAS GUTIERREZ BEGAS, de nacionalidade bra-

sileira, estado civil solteiro, profissão auxiliar de pro-
dução, natural de Ribeirão Pires-SP, nascido no dia
onze de janeiro de mil novecentos e noventa e sete,
residente e domiciliado na Rua Aspásia, nº 346,
Aliança, em Ribeirão Pires-SP, filho de ANTONIO CAR-
LOS GUTIERREZ BEGAS e de MARGARETE ROBETTI
BEGAS e DÉBORA CRISTINA DA SILVA, de nacionalida-
de brasileira, estado civil solteira, profissão assisten-
te de vendas, natural de Santo André-SP, nascida no
dia dois de julho de mil novecentos e noventa e seis,
residente e domiciliado na Rua Vicente F. Leporace,
nº 106, casa 01, Vila Correia, em Mauá-SP, filha de
JACIR CARDOSO DA SILVA e de MARIA APARECIDA DA
SILVA.

EDITAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ-SP (1º
SUBD.)

CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, de naciona-
lidade brasileira, estado civil solteiro, natural de
Santo André-SP, nascido aos 03/11/1994, profissão
moto boy autônomo, residente e domiciliado na Rua
Maria Montessori, nº 10-B, Jdim Santa Cristina, na
cidade de Santo André-SP, filho de CARLOS ROBERTO
DA SILVA e de NEIDE APARECIDA CAPELARI DA SILVA e
DAYANE FLORINDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade
brasileira, estado civil solteira, profissão operadora
de caixa, natural de Santo André-SP, nascida em
08/03/1994, profissão operadora de caixa, residente e
domiciliada na Rua Guimarães Rosa, nº 824, Jardim
Caçula, em Ribeirão Pires-SP, filha de EDSON GERO-
NIMO DE OLIVEIRA e de MARIA FLORINDO DA SILVA.

GIVALDO MARINHO DE SOUZA, de nacionalidade
brasileira,  estado civil solteiro, profissão auxiliar de
montagem, natural de Porto da Folha-SE, nascido em
09/07/1973, residente e domiciliado na Rua
Almerinda dos Santos, nº 302, Vila Marquesa de
Santos, em Ribeirão Pires-SP, filho de DIGENALDO
MARINHO DE SOUZA e de MAGNÓLIA DOS SANTOS
SOUZA e EDIVÂNIA SANTOS DE JESUS, de nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profissão domés-
tica, natural de Bom Jesus da Lapa-BA, nascida em
04/08/1985, residente e domiciliada na Rua Padre
Vieira, nº 515, Jardim, na cidade de Santo André-SP,
filha de JOSÉ APARECIDO DE JESUS e de GENI
CONCEIÇÃO DOS SANTOS.

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

MUNICIPÍO DE RIBEIRÃO PIRES - SP               
OFICIAL ANDRÉ MACHADO DE SOUZA      

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

GUSTAVO  VINICIUS  DORTA  OKABAYASHI,  esta-
do civil solteiro, profissão ajudante,  nascido  em  São
Bernardo  do Campo, SP no dia dezenove de julho  de
mil  novecentos  e noventa e sete (19/07/1997), resi-
dente e domiciliado  Rua  Leone  Pisciota,  259,
Centro de Ouro Fino Paulista, Ribeirão  Pires,  SP,
filho de RODRIGO OKABAYASHI e de CINTIA JUSSARA
DORTA. RAÍSSA  MOURA  DE  SOUZA,  estado  civil
solteira,  profissão auxiliar administrativo,  nascida
em  Ribeirão  Pires,  SP no dia dezessete de julho  de
dois  mil  (17/07/2000),  residente e domiciliada Rua
Leone Pisciota, 259, Centro de Ouro Fino Paulista,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ RENAN MOREIRA DE
SOUZA e de SANDRA MONIQUE MOURA.             

BRUNO  SOARES  DA  SILVA,  estado civil solteiro,
profissão operador de máquinas,  nascido em Suzano,
SP no dia seis de maio de mil novecentos e noventa e
sete (06/05/1997), residente e domiciliado Rua Alasca,
02, casa  1,  Itrapoá,  Ribeirão  Pires,  SP, filho de
EVANGELISTA LUIZ DA SILVA e de JACIRA MARGARIDA
SOARES. FERNANDA  ALVES DOS SANTOS, estado civil
divorciada, profissão ajudante geral,  nascida  em
Ribeirão Pires, SP no dia quatorze de abril de mil
novecentos  e  oitenta  e quatro (14/04/1984), resi-
dente e domiciliada Rua Alasca, 02, casa 1, Itrapoá,
Ribeirão Pires, SP, filha de BENEDITO ALVES DOS SAN-
TOS e de VICENTINA DA SILVA SANTOS.                      

NELSON   RODRIGUES   DA   SILVA,  estado  civil
divorciado,  profissão aposentado,  nascido  em  São
Paulo,  SP  no  dia seis de novembro de novecentos  e
sessenta (06/11/0960), residente e domiciliado Rua
Kanji Miyasaka  (Jd  dos Eucalípitos), 13, Pouso
Alegre, Ribeirão Pires, SP, filho de JOÃO APOLONIO
DA SILVA e de TERESA MENDES RODRIGUES DA SILVA.
MARLENE  MAKAROUSKAS,  estado  civil  divorciada,
profissão aposentada, nascida  em  São  Paulo,  SP  no
dia oito de março de mil novecentos e cinquenta  e
quatro  (08/03/1954),  residente e domiciliada Rua
Kanji Miyasaka  (Jd  dos Eucalípitos), 13, Pouso
Alegre, Ribeirão Pires, SP, filha de EMILIJONAS MAKA-
ROUSKAS e de IANINA MAKAROUSKAS.              

THALYSON   RODRIGO   FERREIRA,   estado   civil
divorciado,  profissão encarregado  de produção, nas-
cido em Natal, RN no dia sete de novembro de   mil
novecentos  e  oitenta  e  oito  (07/11/1988),  residen-
te  e domiciliado  Rua Lambari (Jd União), 14, Pouso
Alegre, Ribeirão Pires, SP,  filho  de EVANILSON BATIS-
TA FERREIRA e de GEANE CRISTINA DA SILVA FERREI-
RA. VANESSA  DE  OLIVEIRA, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em  Mauá,  SP  no dia trinta de
setembro de mil novecentos e noventa e cinco
(30/09/1995),  residente  e domiciliada Rua Lambari
(Jd União), 14,  Pouso  Alegre,  Ribeirão  Pires,  SP,
filha  de EDIO DE OLIVEIRA SOBRINHO e de MARISA
MUNIZ DE OLIVEIRA.                               

CARLOS  GONÇALVES COSTA, estado civil divor-
ciado, profissão eletricista autônomo,  nascido em
Santo André, SP no dia quinze de dezembro de mil
novecentos   e  oitenta  (15/12/1980),  residente  e
domiciliado  Rua Boomerang, 56, Centro de Ouro
Fino Paulista, Ribeirão Pires, SP, filho de JOAQUIM
GONÇALVES COSTA e de MARIA APARECIDA COSTA.
ELIENE  ALVES  SANTOS, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em  Guaratinga,  BA no dia doze de
abril de mil novecentos e setenta e oito  (12/04/1978),
residente e domiciliada Rua Boomerang, 56, Centro
de  Ouro  Fino  Paulista,  Ribeirão Pires, SP, filha de
VALDEMAR NERES SANTOS e de JACÍ ALVES SANTOS.                                 
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PROCESSO 823/2019 - PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 41/2019 - OBJETO: Registro de Preços
para fornecimento de acessórios destinado ao
fardamento da Guarda Civil Municipal de Rio
Grande da Serra, conforme especificações e
condições estabelecidas no Anexo I, deste
Edital. DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLO-
GO o objeto da licitação em epígrafe, com
amparo no art. 4º, XXII, da Lei Federal
10.520/02 c/c Decreto Municipal 1662/06, de
acordo com o Despacho da Pregoeira: DESPA-
CHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o objeto da
licitação em epígrafe, conforme segue:
Empresa: Comercial Quasi Tutto Eireli EPP Item
1 Qtd. 62 Valor unit.  R$ 16,00 Valor
total R$ 992,00  Item 2 Qtd. 62 Valor unit.  R$
270,00 Valor total R$ 16.740,00 Item 3
Qtd. 62 Valor unit.   R$ 30,00 Valor total R$
1.860,00  Valor total da empresa R$ 19.592,00
O item 04 restou “Fracassado” Prefeito Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – 14/11/2019.
PROCESSO 1703/2019 - PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 42/2019 - OBJETO: Registro de preços
para fornecimento de lanches, denominado Kit
Lanche, embalado individualmente, em condi-
ções higiênico-sanitárias adequadas, para
atender a Secretaria de Cidadania e Inclusão
Social e Secretaria de Saúde.  DESPACHO DO
PREFEITO: HOMOLOGO o objeto da licitação
em epígrafe, com amparo no art. 4º, XXII, da Lei
Federal 10.520/02 c/c Decreto Municipal
1662/06, de acordo com o Despacho da
Pregoeira: DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJU-
DICO o objeto da licitação em epígrafe, confor-
me segue: Empresa: RBS COMÉRCIO E
SERVIÇOS EM GERAL ME Lote 2 V a l o r
unit.  R$ 7,80 Valor total da empresa R$
11.700,00 O lote 01 restou “Revogado”. Prefeito
Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
18/11/2019.
PROCESSO 146/2019 - PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 05/2019 - OBJETO: REGISTRO DE
PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE FOLHA
DE SULFITE A4, PARA ATENDER AS UNIDA-
DES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES À
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
DA SERRA.  DESPACHO DO PREFEITO: À
vista dos elementos informativos que instruem
o processo, em especial a Ata da Sessão
Complementar e Despacho da Pregoeira, o pre-

sente procedimento licitatório restou
Fracassado. Prefeito Luis Gabriel Fernandes da
Silveira – 18/11/2019
PROCESSO 1727/2019 - PREGÃO Nº 43/2019
– Registro de Preços para aquisição de compu-
tadores, notebook, impressoras e tablet, para
atender as necessidades das Secretarias e
suas Unidades do Município de Rio Grande da
Serra. ABERTURA: 05/12/19, às 10 horas, no
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES- SF, situado
na Av. D. Pedro I, 10 – Centro, Rio Grande da
Serra/SP. O edital, anexos, e esclarecimentos,
poderão ser obtidos no endereço eletrônico
www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados
pelo e-mail rgs.licitacoes@gmail.com ou no
Departamento de Licitações - telefone: (11)
4820-3366.
RESUMO:
DESPACHO DO PREFEITO: “Ratifico a
Justificativa do Secretário Municipal de
Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil e
aprovo a Inexigibilidade de Licitação, com fun-
damento no artigo 25, inciso I, da Lei Federal nº
8.666/93 para a Aquisição de 1.000 (Mil)
Munições – Munição Marca: CBC, de fabricação
nacional, modelo: Mun CBC 380Auto Etog 95gr
Colm A, para a Guarda Civil Municipal, através
da empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE
CARTUCHOS – CNPJ 57.494.031/0001-63, pelo
valor total de R$ 4.320,00. Luis Gabriel
Fernandes da Silveira – Prefeito, 18/11/2019.”
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nº 82/2019 – Proc. nº 891/2019 – Detentora:
GOEMANN COMERCIAL EIRELI EPP – CNPJ:
01.522.898/0001-20 - Objeto: Fornecimento de
Coletes Balísticos, atendendo a Guarda
Municipal da Secretaria de Segurança, Trânsito
e Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra – Data Assinatura: 11/11/2019
– Prazo de Vigência: 12 (doze) meses – Valor
Total: R$ 42.840,00 - Luis Gabriel Fernandes da
Silveira – Prefeito, 11/11/2019.
LEI MUNICIPAL Nº. 2.336, DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2.019
“Dispõe sobre a Prioridade no atendimento, em
estabelecimentos públicos e privados, das pes-
soas com Transtornos do Espectro Autista
(TEA) no âmbito da cidade de Rio Grande da
Serra”.
Autoria: Vereador Jonathan Amora de Rago

Luis Gabriel Fernandes da Silveira Prefeito
Municipal de Rio Grande da Serra, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono e promulgo a seguinte 
LEI
Art. 1º. - As pessoas com Transtornos do
Espectro Autista (TEA) terão atendimento priori-
tário nos estabelecimentos públicos e privados
localizados no Município.
Parágrafo único – O Município fornecerá Cartão
de identificação das pessoas com Transtornos
do Espectro Autista que deverá ser apresentado
junto com o documento de identificação no ato
do atendimento.
Art. 2º. - Os estabelecimentos deverão afixar
nas placas de atendimento prioritário, o símbo-
lo mundial de conscientização sobre o
Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Art. 3º. - Esta Lei entra vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 04
de novembro de 2.019 - 55º. Ano de
Emancipação Político-Administrativa do
Município. 
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
LEI MUNICIPAL Nº. 2.338, DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2.019
“Cria a lei de “Atenção as Vítimas de Abuso
Sexual” no Município de Rio Grande da Serra”.
Autoria: Vereador Ricardo Akira Ono Auriani
Luis Gabriel Fernandes da Silveira Prefeito
Municipal de Rio Grande da Serra, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono e promulgo a seguinte 
LEI
Art. 1º. - Os hospitais devem oferecer às vítimas
de violência sexual atendimento emergencial,
integral e multidisciplinar, visando ao controle e
ao tratamento dos agravos físicos e psíquicos
decorrentes de violência sexual, e encaminha-
mento, se for o caso, aos serviços de assistên-
cia social.
Art. 2º. - Considera-se violência sexual, para os
efeitos desta Lei, qualquer forma de atividade
sexual não consentida.
Art. 3º. - O atendimento imediato, obrigatório em
todos os hospitais integrantes da rede do SUS,

compreende os seguintes serviços:
I - diagnóstico e tratamento das lesões físicas
no aparelho genital e nas demais áreas afeta-
das;
II - amparo médico, psicológico e social imedia-
tos;
III - facilitação do registro da ocorrência e enca-
minhamento ao órgão de medicina legal e às
delegacias especializadas com informações
que possam ser úteis à identificação do agres-
sor e à comprovação da violência sexual;
IV - profilaxia da gravidez;
V - profilaxia das Doenças Sexualmente
Transmissíveis - DST;
VI - coleta de material para realização do
exame de HIV para posterior acompanhamento
e terapia;
VII - fornecimento de informações às vítimas
sobre os direitos legais e sobre todos os servi-
ços sanitários disponíveis.
§ 1º. - Os serviços de que trata esta Lei são
prestados de forma gratuita aos que deles
necessitarem.
§ 2º. - No tratamento das lesões, caberá ao
médico preservar materiais que possam ser
coletados no exame médico legal.
§ 3º. - Cabe ao órgão de medicina legal o
exame de DNA para identificação do agressor.
Art. 4º. - Esta Lei entra vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 04
de novembro de 2.019 - 55º. Ano de
Emancipação Político-Administrativa do
Município. 
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
LEI MUNICIPAL Nº. 2.337, DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2.019
“Cria a lei de “Integração da Mulher que sofreu
Violência ao Mercado de Trabalho” do Município
de Rio Grande da Serra”.
Autoria: Vereador Ricardo Akira Ono Auriani
Luis Gabriel Fernandes da Silveira Prefeito
Municipal de Rio Grande da Serra, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono e promulgo a seguinte 
LEI
Art. 1º. - Fica estabelecido prioridade de inclu-
são da mulher que sofreu violência doméstica
ao mercado de trabalho, com apresentação de
boletim de ocorrência e ou processo de medida
protetiva.
Art. 2º. - Prioridade na seleção em busca de
uma vaga de trabalho na secretaria do trabalho
e emprego, no Posto de Atendimento ao
Trabalhador, na Agência do trabalhador, CIEE e
nas empresas de Recursos Humanos,
Programa de Atendimento ao Trabalhador e res-
ponsáveis pelas seleções de candidatos em
buscas de vagas para inclusão no mercado de
trabalho.
Art. 3º. - Esta Lei entra vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 04
de novembro de 2.019 - 55º. Ano de
Emancipação Político-Administrativa do
Município. 
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.653, DE 01
NOVEMBRO DE 2.019
“Concede aposentadoria voluntária por idade à
funcionária Iraci Pereira Chrispim.”   
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA,
Prefeito Municipal de Rio Grande da Serra,
usando das atribuições que lhe são conferidas
por lei
DECRETA
Art. 1º. - Fica concedida aposentadoria voluntá-
ria por idade a funcionária IRACI PEREIRA
CHRISPIM, portadora da Cédula de Identidade
RG nº. 12.915.049-6, no cargo de Auxiliar de
Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal 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. 010/2.019.
Parágrafo único - Os proventos da inatividade
da funcionária 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 Municipal de Rio Grande da Serra, 01
de novembro de 2.019 - 54º. Ano de
Emancipação Político-Administrativa do
Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira 
Prefeito
LEI MUNICIPAL Nº. 2.335, DE 01 DE NOVEM-
BRO DE 2.019
“Altera dispositivos da Lei Municipal nº. 1.769,
de 03 de junho de 2.009, que dispõe sobre a
criação do Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente e do Fundo Municipal do Meio
Ambiente.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira Prefeito
Municipal de Rio Grande da Serra, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono e promulgo a seguinte 
LEI
Art. 1º. - O artigo 4º., da Lei Municipal nº. 1.769,
de 03 de junho de 2.009, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 4º. - .....
a) 01 (um) representante da
Secretaria do Meio Ambiente;
b) 01 (um) representante da
Secretaria da Saúde;
c) 01 (um) representante da
Secretaria de Educação;
d) 01 (um) representante do PRO-
CON
e) 01 (um) representante da
Secretaria de Governo.
f) 01 (um) representante da
Associação Comercial;
g) 02 (dois) representantes de uma
Entidade Ambiental;
h) 01 (um) membro de uma
Associação Civil vinculada ao Meio Ambiente;
i) 01 (um) representante de uma
Associação de Amigos de Bairros.” 

Art. 2º. - O artigo 12, da Lei Municipal nº. 1.769,
de 03 de junho de 2.009, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 12 - .... 
§ 1º. - As Conferências serão realizadas a cada
3 (três) anos, em período não coincidente com
o eleitoral municipal.
§ 2º. – As Conferências Municipais do Meio
Ambiente serão convocadas pelo Prefeito
Municipal e terão participação de todos os
seguimentos sociais, para propor diretrizes
para a formulação da Política de Meio Ambiente
do Município.”
§ 3º. – Revogado.” 
Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 01
de novembro de 2.019 - 55º. Ano de
Emancipação Político-Administrativa do
Município. 
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
CHAMAMENTO PÚBLICO SAÚDE N° 001/2019
- PROCESSO Nº 1718/2019. OBJETO:
QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE RIO
GRANDE DA SERRA E SELEÇÃO DE ENTIDA-
DE PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
GESTÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL PARA GESTÃO COMPARTILHADA
E APOIO NO GERENCIAMENTO,
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIFI-
CAMENTE NAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA
SAÚDE DA FAMÍLIA, PEDIATRIA E GINECO-
LOGIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA.
A sessão para entrega dos envelopes e abertu-
ra do ENVELOPE 1 será realizada no dia
09/12/2019, às 10h00 no Setor de Licitações da
Prefeitura, situado na Avenida Dom Pedro I, 10
– Centro – Rio Grande da Serra/ SP.
O edital, anexos, demais informações e escla-
recimentos, poderão ser obtidos no endereço
e l e t r ô n i c o
www.riograndedaserra.sp.gov.br/secretarias/sa
ude, podendo ainda ser solicitado pelo e-mail
rgs.licitacoes@gmail.com ou no Setor de
Licitações, telefone para contato: (11) 4820-
3366.
Raquel dos Santos Costa, Secretária de Saúde
– 21/11/2019.

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
DECRETO MUNICIPAL Nº 2651 de 30 de Outubro de 2019.
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar na Prefeitura de Rio Grande da Serra.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que
sanciona e promulga o seguinte:
Art. 3º – Fica aberto na Secretaria de Finanças, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 110.700,00 (cento e dez mil e setecentos reais) obser-
vando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do Art. 7º da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de 2018,
conforme segue:

Art. 4º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da anulação parcial no valor de R$ 110.700,00 (cento e dez mil
e setecentos reais) das seguintes dotações observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 5º – Ficam transpostos e transferidos recursos no valor de R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais) observando as classificações
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do Art. 8º da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de 2018, conforme segue:

Art. 6º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá de transposições e remanejamentos no valor de R$ 345.000,00
(trezentos e quarenta e cinco mil reais) das seguintes dotações observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, con-
forme segue: 

Art. 7º - Ficam alterados, em igual valor os anexos 2 e 3 da Lei Municipal  nº 2.230 de 05 de Dezembro de 2017 – Plano Plurianual e da Lei nº 2.265 de
19 de Junho de 2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº 2.290 de 11 de Dezembro de 2018 – Lei do Orçamento Anual (LOA).
Art. 8º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo os efeitos à data de 30 de Outubro
de 2019.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 30 de Outubro de 2019 – 55º ano de emancipação político-administrativa do município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira - Prefeito Municipal
Carlos Eduardo Alves da Silva - Secretário de Finanças
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Guincho para resgate de
carros: como funciona?

O serviço de guincho realiza a remoção e transporte do automóvel
Quem nunca se deparou com

o imprevisto de ter o automóvel
impossibilitado de se locomo-
ver? Muitos já precisaram do
serviço de guincho ou reboque,
mas não sabem como funciona a
remoção do carro avariado. 
O guincho é um equipamento

usado para o reboque de veícu-
los, utilitários, caminhões e
diversos tipos de equipamentos.
O guincho é composto por plata-
forma hidráulica e redutores elé-
tricos ou hidráulicos, que arma-
zena o cabo de aço usado para a
remoção dos veículos para cima
da plataforma com segurança.
A empresa Guinchos Tibiriçá,

comandada por Robson, atua no
ramo de reboque e resgate
desde 2010. “O atendimeto é
feito 24 horas, podendo ser acio-
nado pelo nosso site
www.gtguincho.com.br. O servi-
ço é realizado com rapidez e
segurança pelos nossos profis-
sionais, que são treinados e têm
a disposição equipamentos de
qualidade”, disse Robson.
O Guinchos Tibiriçá trabalha

com outros serviços como táxi
guincho, SOS bateria, troca de
bateria, pneu furado, reboque
de utilitário. Além de retirada de
veículos apreendidos e vistoria
em oficinas, para os clientes, em
situações excepcionais.
Mais informações pelo telefo-

ne: (11) 97562-6502.

Foto: Divulgação

Guinchos Tibiriçá atua desde 2010 com serviço de reboque e resgate
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Acidentes com crianças
geram 9,8 mil indenizações 

Seguro extinto pelo Governo Federal pode acabar com as indenizações 

Acidentes de trânsito geraram
indenizações para 9.865 crianças
e adolescentes de até 17 anos
entre janeiro e setembro deste
ano.
O levantamento é de uma

seguradora, responsável pelo

Seguro de Danos Pessoais
Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT), benefício a que todos
os brasileiros têm direito quan-
do se acidentam em território
nacional.

Segundo a pesquisa, que con-
tabiliza apenas quem pediu a
indenização, foram 36 crianças e
adolescentes acidentados por
dia este ano. Entre os casos, 70%
são indenizações por invalidez,
pagas quando há sequelas per-
manentes nas vítimas. Das 9.865
indenizações nesta faixa etária,
1.461 foram por morte no trânsi-
to.
A maior parte dos menores

vitimados nesses quase 10 mil
acidentes era formada por
pedestres (58%), e cinco mil
ocorrências envolveram motoci-
cletas, enquanto automóveis
foram os veículos em 3,4 mil
sinistros.
O estado de Minas Gerais é o

que concentra o maior número
de indenizações a crianças e
adolescentes acidentados, com
1.001 casos. São Paulo (985) e
Ceará (717) vêm em seguida.
Agora com a decisão de o

Governo Federal acabar com o
seguro obrigatório pode trazer
prejuízo para as vítimas de aci-
dentes.

Em menos de um ano, quase 10 mil crianças foram vítimas no trânsito

Foto: Divulgação
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Alunos da Enau inovam 
com projeto empreendedor

Empreendedorismo e Inovação é tema do Projeto feito por alunos 

Os alunos dos cursos de
Administração, Educação Física,
Pedagogia e Gestão de
Recursos Humanos apresenta-
rão, nos próximos dias 25 e 26
de novembro o Projeto Prático
Integrado. 
O tema Empreendedorismo

e Inovação foi discutido através
do estudo de Startups de suces-
so, como Nubank, Youtube,
Spotify, Enjoei, entre outras. 
Além da entrega de um rela-

tório acadêmico, os alunos
apresentarão a pesquisa para
uma banca orientadora, com-
posta por professores da facul-
dade e profissionais do merca-
do.

Além de promover o conhe-
cimento dos alunos em assun-
tos atuais e importantes para a
formação acadêmica, o PPI
compõe a grade curricular de
todos os cursos da Faculdade
ENAU. 
“É uma oportunidade única

dos alunos discutirem e traba-
lharem temas atuais e relevan-
tes para a comunidade acadê-
mica, e se aproximarem da rea-
lidade do mercado de traba-
lho”, afirmou o diretor Murilo
Merlin.
A ideia é expandir o projeto

e o tema para o próximo ciclo
letivo, porém com uma aborda-
gem mais prática. 

“No primeiro momento os
alunos desenvolveram a pes-
quisa para conhecerem a reali-
dade e o modelo de negócios
de uma Startup, agora estão
prontos para criarem suas pró-
prias Startups”, informou a pro-
fessora de Tecnologias da
Informação e Comunicação,
Juliana Pires.
A Faculdade ENAU oferece

os cursos de Administração,
Educação Física, Pedagogia e
Gestão de Recursos Humanos e
está localizada na rua Jorge
Tibiricá, 137, Centro Alto, em
Ribeirão Pires. 
Informações pelo telefone

4828-1379.

Alunos da Faculdade ENAU desenvolvem Projeto Prático Integrado sobre empreendedorismo e inovação
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