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625 pessoas vão disputar vaga de vereador
em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra Páginas 6 e 7

Obras na Saúde de RP
seguem a todo vapor
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Estância e RGS
somam 1.590 casos
de Coronavírus
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Marisa é confirmada como
pré-candidata a prefeita

O Solidariedade confir-
mou, na noite da última
terça-feira (15), o nome de
Marisa Reinoso, a Marisa da
Casas Próprias, como candi-
data a prefeita nas eleições
municipais deste ano em
Ribeirão Pires. A empresária
disputará o cargo no
ExecutivoMunicipal pela pri-
meira vez e estará acompa-
nhada pelo ex-vereador
ToninhoMuraki como vice.
Durante a convenção do

partido, realizada virtual-
mente, a pré-candidata não
poupou palavras e tratou
sobre diferentes tópicos
relacionados a Ribeirão Pires
durante seu discurso.

Página 03

Marisa da Casas Próprias foi confirmada durante convenção
e vai concorrer ao cargo de prefeita de Ribeirão Pires

Foram retomadas obras do novo Hospital Municipal
e da Unidade Básica de Saúde do Parque Aliança
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Inicia a corrida a uma cadeira na Câmara
Os partidos que tem candidatos próprios

para as eleições de novembro, realizaram,
entre 31 de agosto e 16 de setembro, con-
venções para escolher e apresentar seus can-
didatos a prefeito, vice e vereadores. A sur-
presa foi o elevado volume de candidatos
que irão disputar um cargo na Câmara de
Vereadores de Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra. 
Em pesquisa no site de  divulga-

ção das candidaturas, publicadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi
possível conferir que as duas cida-
des da região somam 645 nomes ao cargo de
vereador. O volume é grande e chama aten-
ção, pois, confirma um elevado número de
nomes, de diversos partidos políticos, para
disputarem uma das 17 vagas previstas para
a Câmara de Ribeirão Pires, e outras 13 para
Rio Grande da Serra, a fim de representarem
os interesses da população perante o poder

público. 
Para as eleições deste ano os ribeirãopi-

renses terão 385 opções de candidatos à
vereança, que representarão 18 partidos
políticos nas urnas.  Já a lista de pré-candida-
tos à Câmara Municipal de Rio Grande da
Serra chega a marca de 240 postulantes, de

17 diferentes siglas.
A partir de agora, os partidos e

aliados iniciam a preparação para
as eleições e terão de se esforçar
para conquistar o voto da popula-
ção. Pois, é por meio do voto que

vamos escolher quem merece confiança para
ser prefeito e indicar vereadores compromis-
sados com a fiscalização dos atos do
Executivo Municipal em todos os aspectos da
administração pública. Por isso, não basta ser
politizado apenas de 4 em 4 anos, tem que
atuar, cobrar, ajudar a construir essas
mudanças que tanto queremos. 

PPaarrttiiddooss  ee  aalliiaaddooss
iinniicciiaamm  aa

pprreeppaarraaççããoo  ppaarraa
aass  eelleeiiççõõeess

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO                        

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

RIQUELME  JEZREEL  DE  SOUZA
ROCHA,  estado civil solteiro, profissão aten-
dente,  nascido em Mauá, SP no dia vinte de
junho de dois mil e um (20/06/2001),   resi-
dente   e   domiciliado   Rua  Campinas,  68,
São Caetaninho,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho de
ANDERSON NUNES ROCHA e de MAUZETE
ALVES DE SOUZA. VICTÓRIA  CATARINA
DA SILVA GOMES, estado civil solteira, pro-
fissão do lar,  nascida  em Mauá, SP no dia
doze de fevereiro de dois mil e dois
(12/02/2002),   residente   e   domiciliada   Rua
Campinas,  68,  São Caetaninho,  Ribeirão
Pires, SP, filha de VLADIMIR CATARINO
GOMES e de ELISABETE APARECIDA DA
SILVA GOMES.                                   

NILTON   VICENTE   DE   AQUINO,   esta-
do   civil  solteiro,  profissão eletricista,  nasci-
do  em  Recife,  PE  no  dia seis de outubro de
mil novecentos  e setenta e três (06/10/1973),
residente e domiciliado Rua Guatapará,  101,
São  Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho de
MILTON VICENTE DE AQUINO e de CRISTI-
NA FELISBELA DE AQUINO.                  GRA-
ZIELLA  FERREIRA PINTO, estado civil divor-
ciada, profissão analista fiscal,  nascida em
Mauá, SP no dia doze de setembro de mil
novecentos e  oitenta  e  um (12/09/1981),
residente e domiciliada Rua Guatapará, 101,
São  Caetaninho,  Ribeirão  Pires, SP, filha de
ANTONIO VENANCIO PINTO e de CENIRA
FERREIRA PINTO.                                     

SADI  JOSÉ  DOS PASSOS, estado civil
divorciado, profissão aposentado, nascido  em
Itajaí,  SC  no  dia  vinte  e  nove  de  dezem-
bro de mil novecentos  e  sessenta e um
(29/12/1961), residente e domiciliado Rua
Belém,  98,  São Caetaninho, Ribeirão Pires,
SP, filho de JOSÉ ALFREDO DOS PASSOS e
de HULDA FERREIRA DOS PASSOS.
REGIANE  DA  CRUZ  RODRIGUES, estado
civil divorciada, profissão babá, nascida  em
Ribeirão  Pires,  SP  no  dia dezessete de
outubro de mil novecentos  e setenta e três
(17/10/1973), residente e domiciliada Rua
Belém,  98,  São Caetaninho, Ribeirão Pires,
SP, filha de LUIZ GONZAGA RODRIGUES e
de ELZA HELENA DA CRUZ RODRIGUES.                         

LUIZ  ANTONIO  BELMIRO, estado civil
divorciado, profissão encarregado de  FLV,
nascido  em  Andirá,  PR  no  dia  dezenove
de julho de mil novecentos  e setenta e dois
(19/07/1972), residente e domiciliado Rua
Paranapanema,  1080,  São  Caetaninho,

Ribeirão  Pires,  SP, filho de ALBERTO BEL-
MIRO e de TEREZA DE JESUS BELMIRO.
ALINE ALVES, estado civil divorciada, profis-
são enfermeira, nascida em Ribeirão  Pires,
SP  no  dia  quatorze de janeiro de mil nove-
centos e setenta e nove (14/01/1979), resi-
dente e domiciliada Rua Paranapanema,
1080, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP,
filha de LUIZ CARLOS ALVES e de VERA
LUCIA ALVES.                                                  

THALES  HENRIQUE  DE BARROS, esta-
do civil solteiro, profissão ajudante geral, nas-
cido em Mauá, SP no dia seis de novembro de
mil novecentos e noventa  e seis
(06/11/1996), residente e domiciliado Rua
Marlei, 250, Somma,  Ribeirão  Pires,  SP,
filho  de  EVERALDO JOÃO DE BARROS e
de LINDINALVA JOSEFA DE BARROS.
MONICA  DOS  SANTOS  RAMOS,  estado
civil solteira, profissão do lar, nascida em São
Paulo, SP no dia trinta de dezembro de mil
novecentos e noventa e cinco (30/12/1995),
residente e domiciliada Rua Marlei, 250,
Somma,  Ribeirão  Pires,  SP, filha de
MANOEL MACHADO RAMOS e de MARIA
APARECIDA DOS SANTOS.                                                 

THIAGO  BRANDÃO DE SOUZA, estado
civil solteiro, profissão ajudante de bomba,
nascido  em  Mauá,  SP  no  dia  vinte  e seis
de junho de mil novecentos  e noventa e três
(26/06/1993), residente e domiciliado Rua dos
Estudantes, 55, A, Pastoril, Ribeirão Pires,
SP, filho de ELIEZER DE SOUZA e de LÚCIA
HELENA BRANDÃO DE SOUZA.
LUCILENE MARIA DO NASCIMENTO SILVA,
estado civil divorciada, profissão auxiliar de
limpeza, nascida em Passo de Camaragibe,
AL no dia vinte e dois  de  novembro  de  mil
novecentos e oitenta e seis (22/11/1986), resi-
dente  e domiciliada Rua dos Estudantes, 55,
A, Pastoril, Ribeirão Pires,  SP,  filha  de
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA e de
MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO.                                                           

EDUARDO ARAUJO CARLOS, estado
civil divorciado, profissão eletricista, nascido
em  São  Bernardo do Campo, SP no dia trin-
ta e um de julho de mil  novecentos e oitenta
e nove (31/07/1989), residente e domiciliado
Rua Pedro Pelizon, 62, B, Parque Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOÃO SOUZA
CARLOS e de GERALDA DE ARAUJO CAR-
LOS.                      MARIANE   DA   SILVA
CRISÓSTOMO,  estado  civil  solteira,  profis-
são autônoma,  nascida  em  Santo  André,
SP  no dia três de julho de mil novecentos  e
noventa e dois (03/07/1992), residente e
domiciliada Rua Rondônia,  23,  B,  Parque
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ
ARNALDO CRISÓSTOMO e de MARIA APA-

RECIDA TRINDADE DA SILVA.            
DOUGLAS  SIGOLI  ROQUE,  estado  civil

solteiro,  profissão autônomo, nascido  em
São Bernardo do Campo, SP no dia primeiro
de julho de mil novecentos  e setenta e nove
(01/07/1979), residente e domiciliado Rua
Graça Aranha, 331, Represa, Ribeirão Pires,
SP, filho de LUÍS DO CARMO ROQUE e de
ROSELI SIGOLI ROQUE.
MÁRCIA  RODRIGUES  DA  SILVA, estado
civil solteira, profissão do lar, nascida  em
Diadema, SP no dia dezesseis de novembro
de mil novecentos e oitenta e um
(16/11/1981), residente e domiciliada Rua
Graça Aranha, 331, Represa, Ribeirão Pires,
SP, filha de JOAQUIM RODRIGUE DA SILVA
e de CUSTÓDIA SOARES DA SILVA.                                          

LEANDRO  BONIFACIO  DA SILVA MAN-
DARI, estado civil solteiro, profissão coorde-
nador  de  PCP,  nascido  em  São  Bernardo
do Campo, SP no dia dezesseis  de  dezem-
bro  de  mil  novecentos  e  noventa
(16/12/1990), residente  e  domiciliado  Rua
Antônio Mathias, 334, casa B2, Suíssa,
Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de SALVADOR
MANDARI e de MARIA APARECIDA BONIFA-
CIO DA SILVA MANDARI. SARAH  CRISTINA
RABELO, estado civil solteira, profissão corre-
tora de imóveis,  nascida  em São Bernardo
do Campo, SP no dia vinte e dois de junho  de
mil  novecentos  e oitenta e nove
(22/06/1989), residente e domiciliada Rua
Antônio Mathias, 334, casa B2, Suíssa,
Ribeirão Pires, SP,  filha  de  ELISEU  APA-
RECIDO  RABELO e de MARIA CRISTINA DA
SILVA RABELO.                                                               

HIGOR  PATRIK JESUS RIBEIRO, estado
civil solteiro, profissão operador de máquina
B, nascido em Mauá, SP no dia vinte e três de
agosto de mil novecentos  e noventa e oito
(23/08/1998), residente e domiciliado Rua
Anita  Garibaldi  (Jd  Guanabara),  307,
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho de SAMUEL
CAMARGO RIBEIRO e de TATIANA DE
JESUS SANTOS. VITORIA  APARECIDA DE
OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profis-
são operadora  de  telemarketing,  nascida em
Mauá, SP no dia dezesseis de setembro  de
dois mil (16/09/2000), residente e domiciliada
Rua Anita Garibaldi  (Jd  Guanabara), 307,
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de CLAUDE-
MIR DA SILVA e de ANGELICA MIRANDA DE
OLIVEIRA.                 

THIAGO  ARAUJO  SILVA,  estado  civil
solteiro, profissão guarda civil municipal,  nas-
cido  em  São  Paulo,  SP  no  dia  dois de
maio de mil novecentos  e oitenta e sete
(02/05/1987), residente e domiciliado Rua São
Caetano  do  Sul,  146, casa 02, Santa Luzia,

Ribeirão Pires, SP, filho de HAMILTON SOA-
RES SILVA e de SONIA ARAUJO DA SILVA.
FERNANDA  CAROLINE  DE LIMA, estado
civil solteira, profissão auxiliar de  saúde
bucal,  nascida em São Paulo, SP no dia seis
de dezembro de mil novecentos e noventa e
cinco (06/12/1995), residente e domiciliada
Rua São Caetano do Sul, 146, casa 02, Santa
Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de RAIMUNDA
APARECIDA SERAFIM DE LIMA.                          

GEOVANNI  DE  ALMEIDA LUSTOSA,
estado civil solteiro, profissão caixa, nascido
em Ribeirão Pires, SP no dia cinco de março
de mil novecentos e  noventa  e nove
(05/03/1999), residente e domiciliado Rua
Alvorada, 237,  casa 03, Parque Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filho de EVALDO DOS
SANTOS LUSTOSA e de VALDINETE LOPES
DE ALMEIDA.                       YASMIM   MON-
TEIRO   DE  CARVALHO,  estado  civil  sol-
teira,  profissão esteticista, nascida em
Ribeirão Pires, SP no dia dezenove de
novembro de   mil  novecentos  e  noventa  e
oito  (19/11/1998),  residente  e domiciliada
Rua Ernesto Bernardi, 18, Parque Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filha de GILMAR LUCAS
DE CARVALHO e de ROSILENE CÉLIA
MONTEIRO.   

LUIZ  EDUARDO  FERNANDES  DAS
NEVES, estado civil solteiro, profissão eletri-
cista,  nascido  em  São Paulo, SP no dia quin-
ze de fevereiro de mil  novecentos e noventa
e oito (15/02/1998), residente e domiciliado
Rua  Quintino Bocaiúva, 315, Centro Alto,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ  EROTIL-
DES BERNARDO DAS NEVES e de JOSEFA
DE ARAÚJO FERNANDES DAS NEVES.
MARIA  FERNANDA  BOTELHO  PIMENTA,
estado  civil  solteira, profissão representante
comercial,  nascida em Ribeirão Pires, SP no
dia quatro de  novembro  de  mil  novecentos
e  noventa  e  quatro (04/11/1994), residente
e  domiciliada  Rua Ópera, 23, Bocaina,
Ribeirão Pires, SP, filha de WAGNER LAMO-
NIER PIMENTA e de RITA DE CASSIA
BOTELHO PIMENTA. 

DAVID  ARAUJO  DOS  PASSOS, estado
civil solteiro, profissão autônomo, nascido em
Ribeirão Pires, SP no dia treze de agosto de
mil novecentos e  oitenta  e seis (13/08/1986),
residente e domiciliado Rua Circular, 99,
Santa  Luzia, Ribeirão Pires, SP, filho de LUIZ
DIAS DOS PASSOS e de EDNA ARAUJO
AZEVEDO. MARIA  PRISCILA  DA  SILVA
SOUZA,  estado  civil  solteira, profissão escri-
turária,  nascida em Santo André, SP no dia
vinte e dois de abril de  mil  novecentos  e
oitenta  e  cinco  (22/04/1985),  residente  e
domiciliada  Rua  Circular, 99, Santa Luzia,

Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ MARIA
FILHO e de MARIA LUCIA DA SILVA SOUZA.                  

RENATO RODRIGUES DA SILVA, estado
civil solteiro, profissão motorista, nascido  em
Ribeirão  Pires,  SP  no  dia  primeiro de outu-
bro de mil novecentos  e oitenta e três
(01/10/1983), residente e domiciliado Rua
José  Mortari,  1063,  Suíssa,  Ribeirão Pires,
SP, filho de FRANCISCO RODRIGUES DA
SILVA e de ZILDETE ALMEIDA DA SILVA.
CIBELE   FERNANDES   DA  COSTA,  estado
civil  divorciada,  profissão bancária, nascida
em Ribeirão Pires, SP no dia vinte e oito de
maio de mil  novecentos e oitenta e sete
(28/05/1987), residente e domiciliada Rua
Hungria  (Jd Dois Melros), 55, Colônia,
Ribeirão Pires, SP, filha de MILTON FER-
NANDES DA COSTA e de ROSA NAIR QUEI-
ROZ DA COSTA.         

EDITAL DE PROCLAMAS 
DE SANTO ANDRÉ-SP (1º subdistrito)
ALLAN DE SANTANA AMARAL, brasilei-

ro, natural de Ribeirão Pires-SP, nascido aos
vinte e sete de novembro de um mil novecen-
tos e noventa e quatro (27/11/1994), profissão
vendedor,  estado civil solteiro, residente e
domiciliado na Rua Itororó, nº 290, Vale do
Sol, em Ribeirão Pires-SP, filho de JOSÉ
RICARDO DO AMARAL e de ELIANE MARIA
DE SANTANA AMARAL e RAIANE MACHA-
DO DA SILVA, brasileira, natural de Teotônio
Vilela, Estado de Alagoas, nascida aos sete
de agosto de um mil novecentos e noventa e
oito (07/08/1998), profissão vendedora, esta-
do civil solteira, residente e domiciliada na
Rua da Constituição, nº 437, Jardim Teles de
Menezes, na cidade de Santo André-SP, filha
de SÉRGIO MACHADO DA SILVA e de
MARIA DO CARMO VANDERLEI DA SILVA.

CARTORIO DE OURO FINO PAULISTA
OFICIAL ANDRÉ MACHADO DE SOUZA    
LEANDRO  MARIANO PINHEIRO, estado

civil solteir, profissão auxiliar de produção,
nascido  em  São  Paulo,  SP  no dia vinte de
agosto de mil novecentos  e  noventa  e qua-
tro (20/08/1994), residente e domiciliado Rua
Leone Pisciota, 150, Centro de Ouro Fino
Paulista, Ribeirão Pires, SP, filho de PAULO
ROGERIO PINHEIRO e de ELISABETE
MARIANO DA SILVA. RAFAELLA  DA  SILVA
NEVES, estado civil solteir, profissão assis-
tente administrativo,  nascida  em Suzano, SP
no dia vinte e oito de maio de mil  novecentos
e noventa e nove (28/05/1999), residente e
domiciliada Rua  Passo  Fundo,  75,  Somma,
Ribeirão  Pires,  SP, filha de IRINEU AMÉRI-
CO NEVES e de ROSANA DA SILVA NEVES.  

EEddiittaall  ddee  PPrrooccllaammaass
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Que em Rio Grande da
Serra ocorreram duas revira-
voltas no cenário político.

* * *

Que a primeira é a desistên-
cia do ex-vereador Cleson
Alves (Republicanos) que se
colocava como pré-candidato
a prefeito e agora vai disputar
uma cadeira de vereador.

* * *
Que com isso o pré-candi-

dato a prefeito Akira Auriani
(PSB) ganha um aliado e um
partido de última hora. Cleson
e o Republicanos se juntaram
a Akira.

* * *
Que ao mesmo tempo o

Patriota que até então anun-
ciava apoio a Akira, desistiu e
não vai lançar candidatos na

cidade e também não irá
apoiar ninguém no pleito.

* * *

Que a outra reviravolta foi
a nova convenção realizada
pelo PDT que decidiu apoiar a
candidatura da Professora
Marilza (PSD) à Prefeitura de
Rio Grande da Serra.

* * *
Que o grupo que comanda-

va o partido aliado a Gilvan
Mendonça (PDT) e que quer
apoiar Claudinho da Geladeira
(Podemos) já entrou na Justiça
para garantir o apoio ao con-
corrente do Podemos.

* * *
Que com isso quem fica em

saia justa são os 19 candida-
tos a vereador do PDT, entre
eles dois com mandatos.

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

O Solidariedade confirmou, na
noite da última terça-feira (15) o
nome de Marisa Reinoso como
candidata a prefeita para as elei-
ções municipais deste ano. A
empresária disputará o cargo no
Executivo Municipal pela primeira
vez e estará acompanhada pelo
ex-vereador Toninho Muraki
como vice.  

Durante a convenção do parti-
do, realizada virtualmente em
razão da pandemia do novo coro-
navírus, a pré-candidata não pou-
pou palavras e tratou sobre dife-

rentes tópicos relacionados a
Ribeirão Pires durante seu discur-
so. Confira alguns trechos.  

Visão política 
“Entrando na política, preten-

do construir uma nova história
não só para a minha vida, mas
também para a nossa cidade.
Uma “construção” ou uma “obra”
precisa ficar em pé para abrigar
uma ou várias famílias e essa obra
tem que ser segura e incontestá-
vel! Será que é diferente na políti-
ca? Não, não é!” 

Combate à corrupção 

“Nossa cidade já sofreu
demais nas mãos de pessoas que
não tiveram o mesmo compro-
misso, a política mudou muito e
sabemos. Hoje, é algo que o bra-
sileiro não tem muito orgulho em
dizer que gosta ou admira. Mas
existe a boa política, que é feita
com gente do bem e existe aque-
la política que é uma vergonha
para o nosso país.” 

Desenvolvimento 
“Precisamos de desenvolvi-

mento, de verdade, com medidas
duríssimas que acabem com os
contratos que estão drenando o
dinheiro público. Precisamos aca-
bar com os favorecimentos ilíci-
tos constantes e noticiados em
vários veículos de mídia que
apontam Ribeirão Pires como um
município com inconsequente
gestão por mandatos seguidos.” 

Estilo de gestão 
“Sou severa, e sempre fui. Em

toda minha vida, nunca aturei um
talvez como resposta. Por isso,
agora é sim. Digo sim para a
minha Ribeirão! Digo sim para
uma nova Gestão! Digo sim para
honestidade!” 

Solidariedade confirma
Marisa como candidata
Empresária concorrerá ao cargo de prefeita e terá Toninho Muraki como vice

Marisa disputará o cargo no Executivo Municipal pela primeira vez
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Na tarde da última quinta-
feira (17) as Prefeituras de
Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra divulgaram os balanços
dos boletins epidemiológicos
das cidades, os quais registram
a soma de 1.590 casos positivos
de coronavírus, sendo 1.057 na
Estância e 533 na cidade vizi-
nha. Outros 525 casos estão em
análise, incluindo 12 óbitos.

Em recente balanço divulga-
do no canal oficial, a Prefeitura
de Ribeirão Pires confirmou o
71º óbito por coronavírus entre
moradores da cidade. 

Trata-se de um senhor de 63
anos que estava internado no

Hospital Serraria, em Diadema,
e faleceu no último domingo
(13).

A Prefeitura de Rio Grande da
Serra confirmou, em 10 de
setembro, o 23º óbito por coro-
navírus. No entanto, a
Administração Municipal não
divulgou o quadro clínico do
paciente.

Ao todo, são 94 mortes regis-
tradas na microrregião. Os casos
recuperados somam 1.070.

Atualmente, há 24 pacientes
internados na rede municipal da
cidade, no Hospital de
Campanha. Outros 13 pacientes
estão internados no Hospital
Ribeirão Pires, rede particular
de saúde do município.

Em contraponto, a cidade
vizinha registra apenas um
paciente em tratamento hospi-
talar contra a Covid. Há ainda 35
pessoas em tratamento residen-
cial.

No Grande ABC, a doença já
atingiu 61.268 pessoas. A soma
de vítimas fatais chegou a
2.379.

As sete cidades somam o
volume de 54.371 pessoas recu-
peradas da Covid-19.

No Estado são 916.821 casos
confirmados e 33.472 mortes.

RP e RGS registram
1590 casos de Covid

Hospital de Campanha de Ribeirão

A Câmara Municipal de Rio
Grande aprovou, em sessão
realizada na última quarta-
feira (16), um projeto de lei
que visa à prevenção da práti-
ca de violência doméstica no
município. Aprovado por una-
nimidade, o projeto institui a
inclusão do atendimento na
estratégia de Saúde da Família
(ESF).  

De acordo com o documen-
to, de autoria do então verea-
dor Maciel da Padaria
(Cidadania), o projeto de inclu-
são será gerido pela Secretaria
Municipal de Saúde e, caso
haja casos concretos e suspei-
tos, deverá encaminhá-los aos
responsáveis. 

Haverá capacitação dos
agentes comunitários, além de
orientação sobre o funciona-
mento da rede de atendimento
à mulher vítima de violência
doméstica e a realização de
estudos e palestras de capaci-
tação e diagnósticos, destina-
das ao aperfeiçoamento das
políticas de segurança que
visem à prevenção e o comba-
te à violência.  

O projeto de lei foi aprovado
na semana em que Rio Grande
da Serra registrou pelo menos
dois casos de violência domés-
tica, em um deles o suspeito
foi preso em flagrante pela
Guarda Civil Municipal.  

“É uma lei de suma impor-
tante para a população, princi-
palmente neste período de
pandemia em que houve um
aumento significativo no
número de casos de violência
doméstica, principalmente
contra mulheres”, afirmou
Maciel.  

A lei deverá ser sancionada
pelo prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania).  

Projeto de lei foi aprovado por unanimidade na última quarta-feira (16)

RGS terá Lei de prevenção 
à violência doméstica

Lei visa incluir a prevenção à violência doméstica na Saúde da Família

Vereador Maciel da Padaria

Foto: Folha Ribeirão Pires 
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A menos de dois meses da
eleição municipal de novembro,
a lista de pré-candidatos à
Câmara Municipal dos
Vereadores de Rio Grande da
Serra chega a marca de 240 pos-
tulantes, de 17 diferentes siglas.

As candidaturas foram oficiali-
zadas em convenções partidárias
realizadas de 31 de agosto a 16
de setembro.

A cidade tem cinco candidatos
ao cargo de prefeito nas eleições
de 2020. Cleson Alves de Sousa,

filiado ao Republicanos, anun-
ciou em convenção partidária, na
última sexta (11), que não dispu-
tará uma cadeira do Executivo
Municipal neste ano, e sim, uma
vaga como vereador.

O prazo para a homologação

das candidaturas pelos partidos
encerrou às 19h de ontem (17).

A Folha conferiu que a coliga-
ção que reúne mais partidos é
denominada “Rio Grande não
Pode Parar”. O grupo reúne seis
partidos e compõem a base de

sustentação da chapa da profes-
sora Marilza (PSD), a qual tem
como candidata a vice Helenice
Arruda (PL). As professoras rece-
bem o apoio dos partidos PDT,
Cidadania, Democratas, MDB e
PTC. Os partidos que compõem a
chapa majoritária, PSD e PL,
terão 19 e 10 candidatos cada,
respectivamente para vereador. 

Os demais nomes foram
homologados pelo PDT (19),
Cidadania (16), Democrata (16)
MDB (13) e PTC (15).  Juntos,
somam 108 nomes à disputa ao
cargo de vereador.

A segunda maior chapa é
denominada “Quem Ama
Cuida”, que tem Claudinho da
Geladeira (Podemos) como can-
didato a prefeito de Rio Grande
da Serra, e Penha Fumagalli
(PTB) como vice. Serão 67 pré-
candidatos a vereador. 

Pelo Podemos 20 nomes con-
correm a uma cadeira na Câmara
Municipal, 21 sairão pelo PTB.

Já o Avante (18) e
Solidariedade (8). O PV não terá
chapa de vereadores.

PSB, PSC, Rede e Republicanos
formam a coligação para a dispu-
ta majoritária através da chapa
“Por Uma Nova Rio Grande”.
Akira Auriani concorrerá a pre-
feito, representando o PSB,
tendo como vice Paula Souza
(Rede).

Os candidatos que concorre-
rão às vagas na Câmara de
Vereadores também foram defi-
nidos pelas legendas. Serão no
total 40 nomes: PSB elegerá 16
candidatos, já o Rede
Sustentabilidade apresentará
apenas dois candidatos. 

PSC (12) e Republicanos (10)
completam o quadro. Este últi-
mo inclui a recente candidatura
de Cleson Alves ao cargo de
vereador.

O ex-prefeito de Rio Grande
da Serra, José Teixeira (PSL)
anunciou Maria Aparecida
Rodrigues, filiada ao mesmo par-
tido, como sua vice na disputa à
Prefeitura. Ficou definido pelo
diretório do PSL que a chapa será
única. 

O partido tem 16 candidatos
ao Legislativo Municipal.

Ramon Velásquez (PT), ex-
prefeito da cidade, nomeou
Sandra Perillo (PT) como vice na
chapa denominada “Tá no
Coração de Rio Grande”. O dire-
tório também definiu que terá
chapa própria para disputar o
Executivo Municipal. 

O PT tem nove candidatos à
disputa ao cargo de vereador.

240 pré-candidatos disputam 13 cadeiras
na Câmara de Vereadores de Rio Grande
Rio Grande da Serra soma cinco chapas à disputa a Prefeitura; além de um total de 17 siglas que tentam eleger candidatos a vereador

Rio Grande da Serra elegerá 13 vereadores em novembro
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Além de escolherem os candi-
datos que ocuparão as cadeiras
do Executivo Municipal pelos pró-
ximos quatro anos, os eleitores
também serão responsáveis por
selecionar os nomes que forma-
rão o corpo de vereadores da
Câmara Municipal. Neste ano, os
ribeirãopirenses terão 385
opções de candidatos à vereança,
que representarão 18 partidos
políticos nas urnas. Desse mon-
tante, apenas 17 serão eleitos
pela população e farão parte do
Legislativo Municipal.  

A lista completa apresenta
desde velhos conhecidos do
cenário político da cidade, até
rostos mais novos, que tentam
implantar a chamada “nova polí-
tica” - jovens que experimentam
participar do embate eleitoral
pela primeira vez. 

Encabeçados por Kiko Teixeira
(PSDB) e Gabriel Roncon (PTB), a
coligação “Ribeirão Pires no cami-
nho certo” apresenta o maior
número de partidos e postulantes
- 159 nomes ao todo. Os partidos
que compõem a chapa majoritá-

ria, PSDB e PTB, enfrentarão o
pleito com todas as vagas preen-
chidas - 26 candidatos cada.
Assim como os partidos dos pre-
feituráveis, o Podemos e o PRTB
também terão chapa completa
de candidatos a vereador. 

Os demais candidatos foram
homologados pelo DEM (14), PSD
(23) e PCdoB (18). Já o MDB, PSC,
PV e Cidadania optaram por não
ter concorrentes nesta eleição.  

Logo em seguida, com 120
nomes, está a coligação “Bom é
viver aqui” - que terá Clóvis Volpi
(PL) e Amigão D’Orto (PSB) como
candidatos ao posto de prefeito e
vice da Estância. Pelo Partido
Liberal, 26 nomes concorrerão a
uma cadeira na Câmara, assim
como o PTC. Já o PSB apresentará
o menor número entre os parti-
dos da coligação - 20 candidatos
homologados. Patriota (25) e
Pros (23) completam o quadro
concorrentes.  

A parceria fechada entre os
partidos Avante, Republicanos e
PMB chegará com o total de 56
elegíveis ao posto de vereador da

cidade - Avante (26);
Republicanos (15) e PMB (15).
Nomeada como “Prospera
Ribeirão Pires”, a coligação terá
Dra. Lair Moura (Avante) e Dr.
Hércules (Republicanos) como
candidatos à Prefeitura. 

Na contramão das junções, o
PT, o Solidariedade e o PSL lança-
ram suas chapas puras para as
eleições municipais. Apesar de a
chapa ser composta por mem-
bros  da mesma sigla, o Partido
dos Trabalhadores terá apoio do
PSOL, e contará com 20 nomes ao
cargo no Legislativo Municipal.
Lembrando que Felipe Magalhães
e Jacque Cipriany foram escolhi-
dos como postulantes pelo PT.  

O Solidariedade, que oficiali-
zou Marisa Reinoso e Toninho
Muraki na última terça-feira (15),
também é um dos partidos que
virá com força total, confirmando
todas as vagas de candidatos
preenchidas, 26. Já o PSL apre-
sentará o menor quadro de con-
correntes neste ano -  quatro
nomes confirmados na conven-
ção do último dia 13.  

Coligação que terá Kiko Teixeira (PSDB) e Gabriel Roncon (PTB) apresenta maior número de postulantes ao Legislativo Municipal

Eleitores da Estância terão 385
opções de candidatos a vereador

17 nomes serão eleitos para ocupar uma vaga na Câmara Municipal
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Uma moradora do Jardim
Nossa Senhora de Fátima, em
Ribeirão Pires, flagrou o
momento em que dois crimino-
sos tentavam invadir sua resi-
dência na tarde da última
terça-feira (15). 

Ao notar a presença da pro-
prietária, os homens deram iní-
cio às agressões e fugiram do
local.  

A mulher de 32 anos chega-
va ao local acompanhada de
seus dois filhos, quando notou
que a dupla tentava arrombar
a porta da casa. 

De acordo com o relato pre-
sente no boletim de ocorrên-
cia, os homens já haviam reti-
rado as fechaduras e preten-
diam retirar as travas. 

Ao perceberem que a vítima
estava no local, os indivíduos
foram em sua direção e come-
çaram a agredi-la, aplicando
um golpe conhecido como
“mata leão”. 

Em seguida, foram desferi-
dos puxões de cabelo e amea-

ças de morte.  
A mulher ainda conta que os

criminosos não estavam arma-
dos e, após as agressões, segui-
ram até um carro modelo Pálio,
cor prata, quatro portas, e fugi-
ram sentido Estrada de
Sapopemba. 

Um dos autores trajava rou-
pas de time, nas cores verme-
lha e preta, calça jeans e chine-
lo e possuía marcas de espinha
no rosto, enquanto o outro
usava camiseta de manga curta
vermelha, bermuda e chinelo.
Ambos aparentavam ter entre
20 e 30 anos.    

Furto à residência  
no bairro Represa  

Horas antes do ocorrido no
Jardim Nossa Senhora de
Fátima, uma residência locali-
zada no bairro Represa foi
invadida por criminosos,
enquanto o proprietário estava
ausente. 

Era por volta das 10h de
terça-feira, quando testemu-

nhas avistaram um veículo sus-
peito ocupado por dois
homens circular pelo local. 

De acordo com o boletim de
ocorrência, foram arrombados
cadeados e portas. 

Os indivíduos, ainda não
identificados, conseguiram
levar duas televisões, equipa-
mentos e ferramentas de cons-
trução, entre outros pertences
pessoais. 

Em seu breve depoimento
no histórico da ocorrência, a
vítima afirma que uma residên-
cia vizinha também foi invadi-
da. 

Um dos autores do delito
teria perguntado para um
morador se no local havia pes-
soas. 

Sem desconfiar de que tra-
tava-se de criminosos, o vizi-
nho confirmou que o local
estava desocupado. 

Ambos os casos foram regis-
trados e encaminhados ao
setor de investigações da
Delegacia de Ribeirão Pires.

Vítima chegava em casa, acompanhada pelos dois filhos, quando presenciou os homens tentando invadi-la

Moradora de RP flagra tentativa de
roubo e acaba agredida por dupla

Foto: Divulgação/Google M
aps 

Tentativa de invasão ocorreu no Jardim Nossa Senhora de Fátima 
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GCM prende suspeito
por  violência doméstica
em Rio Grande da Serra

A Guarda Civil Municipal  de
Rio Grande da Serra realizou, na
última segunda-feira (14),  a pri-
são de um suspeito por violên-
cia doméstica. A vítima estava
na UPA do município, onde
recebia atendimento médico.
Ela havia sido levada ao local
pelo próprio suspeito, que de
acordo com relatos embarcou
em seguida em um táxi na
região.

Após ser acionada, a equipe
da GCM encontrou o veículo e
capturou o suposto agressor,
encaminhando-o ao Distrito
Policial de Rio Grande da Serra,
onde o delegado fez a autuação
em flagrante por lesão corporal
e violência doméstica. O suspei-
to está detido e aguarda deci-
são judicial.

Motorista é roubado
e liberado no Rodoanel

Mário Covas

O motorista de um cami-
nhão, que seguia para o Rio de
Janeiro, foi alvo de criminosos,

na noite do último dia 10. A víti-
ma, que carregava cerca de
25,5 toneladas de alumínio,
havia saído da cidade de
Contagem, em Minas Gerais, e
foi abordado pela dupla no
município de Barbacena. Após
horas sob a mira dos bandidos,
a vítima foi liberada nas imedia-
ções do Rodoanel Mário Covas. 

De acordo com o boletim de
ocorrência, o motorista foi obri-
gado a deitar na parte traseira
da cabine com o rosto coberto.
Durante o percurso, os homens
efetuaram algumas paradas e,
em uma delas,  realizaram a
descarga da mercadoria -
momento em que ouviu outras
vozes junto a da dupla que rea-
lizou a abordagem em Minas
Gerais.

Após o roubo da carga, os
indivíduos liberaram o motoris-
ta nas imediações do Rodoanel
Mário Covas. Com informações
obtidas em um posto de gasoli-
na, o homem conseguiu chegar
até a Delegacia de Ribeirão
Pires, onde registrou o boletim
de ocorrência. Ele ainda afir-
mou não ser capaz de realizar o
reconhecimento fotográfico
dos autores.

No mês em que celebramos a
Semana Nacional do Trânsito -
realizada anualmente entre os
dias 18 e 25 de setembro - , a
Secretaria de Transportes e
Trânsito (STT) de Ribeirão Pires
deu início a uma programação
especial com atividades que
visam a consientização de pedes-
tres e condutores. Agentes da
Prefeitura estão realizando ativi-
dades para chamar sobre impor-
tância do respeito às leis de trân-

sito, para evitar acidentes.
O tema da Semana Nacional

do Trânsito é “Perceba o risco,
proteja a vida”. 

A STT já iniciou as ações com a
“Operação Travessia Segura”.
Os profissionais orientam moto-
ristas a reduzirem a velocidade
em faixas de pedestre onde não
há semáforos, priorizando a tra-
vessia, com segurança, de pes-
soas. Para pedestres, a orienta-
ção é sempre utilizar a faixa e,

onde houver semáforo, respeitar
a sinalização. As normas estão
estabelecidas no Código
Brasileiro de Trânsito.

A operação está sendo reali-
zada diariamente nos principais
pontos da cidade. Nessa semana,
as equipes atuaram nas seguin-
tes vias centrais: João
Domingues de Oliveira; Kaethe
Richers; Boa Vista; Francisco
Monteiro e Miguel Prisco. A ação
também contará com o persona-
gem Mister Mão.

Bloqueios educativos nas
principais vias da cidade também
serão realizados durante a
Semana Nacional do Trânsito.
Nas atividades, os agentes de
trânsito irão distribuir informati-
vos, com o objetivo de orientar
condutores e demais ocupantes
dos veículos quanto ao respeito
à legislação de trânsito.

As vias que recebem as opera-
ções são selecionadas de acordo
com dados do Infosiga (Sistema
de Informações Gerenciais de
Acidentes de Trânsito do Estado
de São Paulo).

Atividades têm intuito de reforçar a importância das leis de trânsito

RP tem operação especial
na Semana do Trânsito

Operação é realizada em pontos específicos da cidade

Foto: Divulgação/ PM
ETRP: João Dam

ásio
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Um idoso se machucou na
região central da Estância após
cair próximo ao chafariz da Vila
do Doce, na tarde da última
quarta-feira (16).  

Populares que presenciaram
o ocorrido afirmaram que a víti-
ma, conhecida por todos como
seu Guilherme, teve uma queda

repentina, causando-lhe um
ferimento profundo na região
da cabeça.  

De imediato, equipe da
Secretaria de Transportes e
Trânsito do município se mobili-
zou para auxiliar no trabalho de
primeiro socorros realizado pela
Samu. Após o atendimento, o

idoso permaneceu em observa-
ção e seu estado de saúde con-
siderado bom pela equipe médi-
ca.  

Seu Guilherme é responsável
pela limpeza e manutenção de
alguns pontos da cidade, entre
eles o chafariz localizado na Vila
do Doce.

Vítima teve um corte profundo na região da cabeça e passa bem

Idoso sofre queda na
Praça Central de RP

Equipes da Samu e o Trânsito prestarem atendimento ao senhor, que cuida da manutenção do local

A colisão envolvendo um
caminhão e uma carreta dei-
xou a Avenida Humberto de
Campos interditada na tarde
da última quinta-feira (17). 

Segundo informações divul-
gadas pela Secretaria de
Transportes e Trânsito (STT) de
Ribeirão Pires, após o aciden-
te, a carreta ficou atravessada
na via, em formato “L”, blo-
queando totalmente a passa-

gem de veículos no local. 
Pelo menos duas equipes da

STT foram mobilizadas para
auxiliar na ocorrência - uma
deslocada para auxiliar no
fluxo do trânsito e outra para
desbloquear a via. Após inú-
meras manobras, a via foi libe-
rada. 

O acidente não deixou víti-
mas, apenas avarias em ambos
veículos envolvidos. 

Colisão interdita Av.
Humberto de Campos

Acidente aconteceu por volta das 15h
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Moradores do bairro
Colônia em Ribeirão Pires, se
uniram para realizar a zelado-
ria, restauração e retirada de
entulhos das antigas calçadas,
situadas na rua Turquia no
Jardim dos Melros.

O projeto de revitalização
da área degradada foi idealiza-
do pela comunidade em abril
deste ano, quando a região
sofria com descarte irregular
de lixo. 

Neste período, foi solicitada
a  intervenção da Prefeitura da
Estância para efetuação da lim-
peza e carpinagem do local.

Terminado o processo, os
moradores propuseram a
tomada do espaço público pela
comunidade, por meio da revi-
talização no conceito “Praça
que Acolhe”, tendo como obje-

tivo a criação de um espaço de
convivência.

Maria das Graças Sousa
Mouta, moradora do bairro
Colônia há 40 anos, contou à
Folha que o projeto propicia o
acolhimento às crianças e aos
idosos, que após o período de
quarentena serão beneficiados
com o espaço de lazer para uso
de todos da região.

Por estar localizada em uma
rua sem saída, com baixa circu-
lação de veículos, o local
ganhou novo plano de paisagis-
mo e jardinagem, através da
plantação de mudas, plantas,
flores e grama. 

Além da instalação de ban-
cos e mesas, para que os mora-
dores possam descansar e
aproveitar os dias mais quen-
tes da semana. 

As intervenções foram orga-
nizadas por Maria das Graças,
que colocou em prática os
conhecimentos conquistados
no Curso de Jardinagem e
Paisagismo do Instituto Acqua,
em conjunto com os morado-
res Ricardo, Francisco e Luzia,
que auxiliam na manutenção
da limpeza, carpinagem, e da
irrigação do espaço. 

“É um trabalho belíssimo
que estamos fazendo no nosso
bairro. Atualmente, os mora-
dores auxiliam na arrecadação
de dinheiro para que possamos
comprar maior quantidade de
grama e concretizarmos o pro-
jeto, e também para garantir-
mos a compra de mais alguns
bancos para o conforto dos
demais frequentadores”, afir-
mou Maria.

A revitalização ainda está
em andamento. A idéia é
implementar um espaço
recreativo com balanços e
escorregadores para as crian-
ças, tendo em vista a utilização
coletiva e segura ao fim da
quarentena.

Os moradores seguem arre-
cadando fundos para a finaliza-
ção do projeto, além de conti-
nuarem com a mão de obra,
tendo em vista a melhoria na
qualidade de vida e bem-estar
dos frequentadores da nova
àrea de convivência do bairro
Jardim dos Melros.

“Além disso, mobilizamos a
população e orientamos a não
jogar lixo no local. Isso é um
trabalho que beneficia a
todos”, completou Maria da
Graças.

Projeto idealizado por moradores está em andamento, e inclui a ampliação da grama e flores naturais

Após revitalização, calçadas viram
espaço de convivência na Colônia

Espaço beneficiará toda a comunidade após a quarentena Moradores se unem em prol de melhorias no bairro Colônia
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O Governo do Estado de São
Paulo deu início, na última quinta-
feira (17),  ao cadastramento de
profissionais da cultura para o

recebimento do benefício renda
emergencial, através da lei  federal
14.017/20, conhecida como Lei
Aldir Blanc.

O cadastramento foi liberado
após pronunciamento do
Governador João Dória, em coleti-
va de imprensa no Palácio dos
Bandeirantes na última quarta-
feira (16). 

Serão destinados R$ 189
milhões para pagamento da renda
básica, que beneficiará cerca de 63
mil profissionais da cultura com R$
3 mil cada um, e destinará R$ 75
milhões para editais culturais em
todo o Estado de São Paulo. 

Outros R$ 302 milhões serão
repassados pelo Governo Federal
aos municípios do Estado.

Estão previstas três formas de
aplicação dos recursos: renda men-
sal para trabalhadores da cultura:
subsídio mensal para manutenção
de espaços e instituições culturais
e fomento a projetos, por meio de
editais, chamamentos públicos e
outras modalidades.

O cadastro de profissionais para
o recebimento da renda básica
deve ser feito online, por meio do
endereço eletrônico www.dados-
culturais.sp.gov.br. 

A data limite para inscrição é 18
de outubro.

Ações da Secretaria de Cultura
de Ribeirão Pires

A Prefeitura de Ribeirão Pires,
por meio da Secretaria de Cultura,
publicou na última terça-feira (15),
edital do cadastramento de artis-
tas, técnicos e profissionais de arte
e cultura, bem como espaços artís-
ticos e culturais da cidade, para
subsidiar o “Cultura SIM” – Sistema
de Indicadores e Mapeamento
Cultural de Ribeirão Pires (lançado
através do edital nº 03/2020 do
Sistema Municipal de Cultura).

O cadastro será o mecanismo
usado pela Secretaria de Cultura
para atingir metas e garantias do
exercício dos direitos culturais,
apoios, valorização, difusão e aces-
so irrestrito às fontes de Cultura,

principalmente aos de caráter
local.

A inscrição no Cadastro de
Artistas, Técnicos, Profissionais de
Arte e Cultura e Espaços Culturais
são gratuitas e devem ser feitas
por meio do link:
http://bit.ly/CadastroArtistasRP

Para pessoas que precisem de
auxílio para efetuar o cadastro, a
Prefeitura disponibiliza profissio-
nais para atendimento presencial
na Secretaria de Cultura – Rua Dr.
Yutaka Ishihara, 218, Jd. Pastoril,
de segunda a sexta-feira, das 8h às
11h30 e das 13h às 16h30.

Para receber a renda emergencial ou o subsídio é necessário se cadastrar no site do Governo do Estado

Governo inicia cadastro de profissionais
da Cultura para renda emergencial

Lei Aldir Blanc prevê auxílios a
trabalhadores do setor cultural

EEddiittaall  ddee  CCoonnvvooccaaççããoo
Ficam convocados todos os

associados do Grupo Espírita de
Estudos A Caminho da Luz, em
pleno gozo de seus direitos sociais
a se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária, em sua sede Na
Rua Pelegrino Gianasi nº 411,
Jardim IV Centenário, nesta Cidade
de Ribeirão Pires, às 20h00min. do
dia 30 de outubro de 2020 para ele-
gerem a Diretoria e o Conselho
Deliberativo para a gestão
2020/2023.

Em virtude da atual pandemia,
serão obedecidos todos os proto-
colos de higiene e distanciamento
para preservar a integridade física
e saúde de todos.

Ribeirão Pires, 21 de setembro
de 2020.

David Del Dono Filho -
Presidente

DESPACHO DA COPEL
PROCESSO 1013/20 – CONCORRÊNCIA

PÚBLICA Nº 02/2020 – Concessão onerosa para
prestação dos serviços públicos de remoção e guarda
de veículos infratores a legislação, compreendendo
as ações de remoção dos veículos infratores e sua
condução ao(s) depósitos(s) para guarda; a implanta-
ção, operação e administração dos depósito(s)/
pátio(s) e suporte as atividades de leilão dos veículos
custodiados nos pátios não retirados pelos seus pro-
prietários após transcorrido os prazos legais, como
também a oferta de suporte as ações de fiscalização
de trânsito exercidas pelo municipio de rio grande da
serra.

Após análise minuciosa das propostas de preços
nos termos do item 6.3. do edital e do Anexo IV do edi-
tal, a COPEL resolver DESCLASSIFICAR: RKR
GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA – ME –
desatendimento do item 4.7 do edital e item 1.2 do
Anexo IV; TRANSITO LEGAL LOGÍSTICA EIRELI –
desatendimento do item 4.6 e 4.8 do edital e o anexo
III do edital e CLASSIFICAR: GUERNICA SERVIÇOS
LTDA – Percentual de outorga de 45%; ARMA-
TRANS LOGÍSTICA LTDA - Percentual de outorga ao
Município de 39%; RECUPER IDENTIFICAÇÃO E
REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - Percentual de
outorga ao Município de 20%. 

Ficando assim, todos intimados nos termos do
artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei 8.666/1993, e
alterações posteriores. Não havendo interposição de
recurso fica desde já agendada a data do dia 28 de

setembro de 2020 às 10:00hs no mesmo local para
etapa de lances nos termos do item 6.4 do edital.
Daniela Ap. Ferreira Magalhães Terra – Presidente,
Rio Grande da Serra, 17/09/2020.
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Rio Grande da Serra, 17/09/2020.

”RESUMO:
PROCESSO 974/2019 - PREGÃO PRESEN-

CIAL Nº 28/2020 - OBJETO: Registro de preços para
fornecimento de mobiliário em geral, para atender as
necessidades das unidades de diversas Secretarias
pertencentes à Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra.

DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO o
objeto da licitação em epígrafe, com amparo no art. 4º,
XXII, da Lei Federal 10.520/02 c/c Decreto Municipal
1662/2006, de acordo com o Despacho da Pregoeira:

DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o
objeto da licitação em epígrafe, conforme segue: 

Empresa: CPS Mobiliário e Equipamentos Eireli
Item 1, Qtd 15 unid. Valor Unitário R $

840,00, Valor Total R$ 12.600,00; Item 2, Qtd 10 unid.
Valor Unitário R$ 450,00, Valor Total R$ 4.500,00;
Item 3, Qtd 10 unid. Valor Unitário R$ 470,00, Valor
Total R$ 4.700,00; Item 4, Qtd 15 unid. Valor Unitário
R$ 790,00, Valor Total R$ 11.850,00; Item 7, Qtd 50
unid. Valor Unitário R$ 215,00, Valor Total R$
10.750,00; Item 9, Qtd 60 unid. Valor Unitário R$
219,00, Valor Total R$ 13.140,00; Item 15, Qtd 5 unid.

Valor Unitário R$ 1.090,00, Valor Total R$ 5.450,00.
Valor Total da Empresa: R$ 62.990,00
Empresa: Lucineide B. dos Santos Moveis EPP
Item 5, Qtd 50 unid. Valor Unitário R$ 270,00,

Valor Total R$ 13.500,00; Item 6, Qtd 30 unid. Valor
Unitário R$ 280,00, Valor Total R$ 8.400,00; Item 8,
Qtd 10 unid. Valor Unitário R$ 290,00, Valor Total R$
2.900,00; Item 10, Qtd 8 unid. Valor Unitário R$
160,00, Valor Total R$ 1.280,00; Item 11, Qtd 50 unid.
Valor Unitário R$ 160,00, Valor Total R$ 8.000,00;
Item 12, Qtd 10 unid. Valor Unitário R$ 680,00, Valor
Total R$ 6.800,00; Item 13, Qtd 5 unid. Valor Unitário
R$ 740,00, Valor Total R$ 3.700,00; Item 14, Qtd 25
unid. Valor Unitário R$ 380,00, Valor Total R$
9.500,00; Item 16, Qtd 120 unid. Valor Unitário R$
67,00, Valor Total R$ 8.040,00; Item 17, Qtd 10 unid.
Valor Unitário R$ 115,00, Valor Total R$ 1.150,00;
Item 18, Qtd 10 unid. Valor Unitário R$ 187,00, Valor
Total R$ 1.870,00; Item 19, Qtd 5 unid. Valor Unitário
R$ 1.029,00, Valor Total R$ 5.145,00; Item 20, Qtd 10
unid. Valor Unitário R$ 1.459,00, Valor Total R$
14.590,00;

Valor Total da Empresa: R$ 84.875,00. 
O item 21 restou se fracassado.
Prefeito: Luis Gabriel Fernandes da Silveira –

14/09/2020”
RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO – CONTRA-

TO nº 13/2019 - Proc. nº 121/2019 – CONTRATADA:
CEP – CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP
- Objeto: Execução de serviços especializados de
pavimentação de diversas vielas no Município de Rio

Grande Da Serra - reprogramação. – Período: 90
(noventa) dias. - Data Assinatura: 15/09/2020. Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito, 15/09/2020.

Pregão Presencial n° 30/20 - PROCESSO
1735/2019 - OBJETO: Registro de preços para o for-
necimento de acessórios e periféricos para equipa-
mentos de informática para atender as unidades
administrativas pertencentes à Prefeitura Municipal de
Rio Grande da Serra.

DATA DE ABERTURA: 01 de outubro de 2020,
às 09 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
– SF, situado na Avenida D. Pedro I, 10 – Centro, Rio
Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e esclare-
cimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico
www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-
mail rgs.licitacoes@gmail.com ou no Departamento
de Licitações, e telefones para contato: (11) 4820-
3366.

Adriano Paciente Gonçalves, Secretário de
Finanças – 16/09/2020.

RESUMO DO CONTRATO nº 15/2020 - Proc. nº
863/2020 – CONTRATADA: RENOV PAVIMENTA-
ÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP - Objeto:
Contratação de empresa para execução de pavimen-
tação, drenagem e sinalização de via urbana: Rua
Roseira – Parque América no Município de Rio
Grande da Serra – Período: 3 (três) meses. Valor
Total: R$ 685.827,74 - Data Assinatura: 15/09/2020.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
15/09/2020.

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
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As transações de compra e
venda de imóveis usados aumen-
taram 60% nas imobiliárias do
Estado de São Paulo na primeira
quinzena de agosto na compara-
ção com as duas últimas semanas
de julho, aponta levantamento
feito pelo Secovi-SP. Segundo a
entidade, este foi o melhor resul-
tado desde o início de abril.

De acordo com o vice-presi-
dente de Intermediação
Imobiliária e Marketing do
Secovi-SP, Claudio Hermolin,
também houve melhora nos
números das etapas antes da
compra e venda. “Exemplo disso
foi o aumento de agendamentos
de visitas e de propostas recebi-
das pelas empresas. Se continuar
nesse ritmo, acreditamos que o
indicador de vendas fechadas
deve se manter positivo”, afir-
mou Hermolin.

Foi possível constatar ainda
que houve aumento no número
de locações, com 44% das imobi-
liárias fechando mais contratos
do que na quinzena anterior.

Inadimplência nos aluguéis
A pesquisa divulgada pela

Associação das Administradoras
de Bens Imóveis e Condomínios
de São Paulo (AABIC), em agosto,
mostra que o Índice Periódico de
Mora e Inadimplência Locatícia

(IPEMIL), sinaliza estabilidade na
inadimplência para pagamento
dos aluguéis de imóveis residen-
ciais e comerciais.

O percentual de 4,08% regis-
trado em agosto foi inferior aos
4,25% de julho. Durante a pande-
mia, o índice chegou a variar de
2,05% até os 4,25% do mês pas-
sado, patamar que, na visão da
entidade, também corresponde a
um padrão de normalidade no
mercado.

Na avaliação da associação, o
IPEMIL permanece sem grandes
oscilações em consequência de
negociações entre inquilinos e
proprietários para revisão de pra-
zos e valores nos contratos
durante a pandemia. “Esse
ambiente de livre negociação aju-
dou o setor a absorver com natu-
ralidade os efeitos da crise, man-
tendo índices de inadimplência
abaixo de 5%”, afirma Graiche
Júnior, presidente da AABIC.

Mercado imobiliário registra 
bons resultados em agosto

Compra e venda de imóveis
aumentam 60% em agosto
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A fidelização de clientes - ou
carteira de clientes, tornou-se
ponto chave na gestão da MF
Automóveis para superar a crise
econômica causada pela pandemia
do novo coronavírus.

O bom relacionamento com
clientes e parceiros tornou-se um
diferencial nas atividades comer-
ciais da empresa, que atua há 15
anos com o serviço de compra,
venda e financiamento de veículos.

A loja situada na rua prefeito

Cido Franco, 170, centro de Rio
Grande da Serra, foi inaugurada
em setembro de 2005, pelo
empresário Márcio Pacheco. E
desde então, a marca colhe bons
resultados. “A empresa surgiu a
partir da ideia de oferecer ao públi-
co da região um serviço personali-
zado na compra e venda de semi-
novos”, disse Márcio. 

Ao propiciar suporte em todos
os serviços e atendimentos, a
empresa garante maior agilidade

no processo de fechamento do
negócio. “Hoje, trabalhamos com
grande variedade de veículos de
todas as marcas em um espaço de
mais de 1.000 m². Além disso,
temos parceria com as maiores
empresas financeiras do mercado:
BV Financeira e Financiamento de
Veículos Itaú”, disse o empresário.  

A loja investe na fidelização do
cliente desde o início das opera-
ções. O reflexo desta ação é acom-
panhada através da contínua pro-
cura dos serviços pelos clientes
mais antigos. Alguns, como salien-
ta Márcio Pacheco, estão em seu
sexto negócio. Ou seja, já realiza-
ram a compra de seis veículos na
MF Automóveis. Outros, estão na
3ª geração - venda de veículos para
três componentes da mesma famí-
lia, em épocas distintas. 

Para mais informações basta
acessar o site da MF Automóveis
www.mfautomoveis.com.br ou
ligar para   (11) 4821-5728.

Márcio Pacheco, empresário, acompanhado dos colaboradores da loja

Fidelização de clientes é ponto
chave na MF Automóveis 
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A Prefeitura de Ribeirão Pires
retomou em julho deste ano a
construção de dois importantes
equipamentos públicos de saúde,
o Hospital e Maternidade Santa

Luzia e a UBS do Parque Aliança. 
As obras seguem, desde então,

em andamento, diferente do que
apontou relatório do Tribunal de
Contas do Estado (TCE-SP).

A construção do Hospital e
Maternidade Santa Luzia está divi-
dida em duas etapas – uma com
recursos federais e uma com
recursos estaduais. 

Em julho deste ano, a Prefeitura
retomou as duas etapas. O
Governo Federal está liberando
repasses de acordo com as aferi-
ções da obra. O valor total da
União será de cerca de R$ 1
milhão.

A segunda etapa, que seria feita
com recursos do Estado, foi reto-
mada com recurso municipal – a
Prefeitura destinou R$ 1,5 milhão
para retomar esta parte do proje-
to. 

A expectativa do município era
receber a verba estadual no pri-
meiro semestre deste ano. 

O cronograma de investimen-
tos do Estado, entretanto, foi alte-
rado em razão da pandemia do
coronavírus.

Também no mês de julho, a
Prefeitura retomou as obras da
USF do Parque Aliança. 

Neste momento, as equipes
trabalham na ligação de água e
esgoto. A previsão é que a cons-
trução seja concluída no início de
2021.

Sobre o Complexo Hospitalar
Santa Luzia

O Complexo Hospitalar Santa
Luzia teve obras iniciadas em
2008. Trata-se de projeto dividido
em cinco blocos. 

Foram construídos e entregues
os blocos onde funcionam a
Secretaria de Saúde e a UPA Santa
Luzia.

No edifício que abrigará o hos-
pital, no 2º andar, foi concluída a
construção de laboratório de aná-
lises clínicas, em funcionamento.

A construção do equipamento
conta com recursos do Estado e do
Governo Federal. 

As obras foram paralisadas em
2015, por irregularidades no con-
vênio com a União. 

Antes disso, em 2013, os blocos
construídos com recursos esta-
duais também tiveram obras para-

lisadas.
Recursos do Estado
Em 2017, o município retomou

o projeto do Complexo Hospitalar.
Naquele ano, a Prefeitura entre-
gou o projeto e solicitou verba
para as obras ao então governador
do Estado, Geraldo Alckmin. 

O Governo sinalizou positiva-
mente a liberação dos recursos em
questão. 

O convênio foi firmado no ano
seguinte, 2018, assinado pelo
governador Marcio França.

Porém, na troca do Governo, o
atual governador, João Doria, can-
celou o convênio. 

Em julho de 2019, durante
evento de inauguração de obra
em Ribeirão Pires, o governador
Doria anunciou a liberação do
montante total de R$ 8 milhões
para a conclusão do Complexo
Hospitalar. 

Em razão da pandemia do coro-
navírus, o cronograma esperado
de repasses não foi executado
pelo Estado.

Prefeitura da Estância retomou em julho a construção de dois importantes equipamentos públicos de saúde

Obras da Saúde seguem em 
andamento em Ribeirão Pires

Foram retomadas obras do novo Hospital e da UBS do Parque Aliança


