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Amarrado e boiando em córrego

Clayton e Jéssica: condenados
Diogo Manera (e), prefeito Kiko Teixeira e o 
vice-prefeito, Gabriel Roncon, no desmonte da obra
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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 EE

Já passou da hora de aprender 
Está a cada dia mais difícil finalizar uma

licitação na cidade de Ribeirão Pires. É cons-
tante a intervenção do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (TCE-SP) nos certames
lançados pela Administração do prefeito Kiko
Teixeira (PSB).
O Paço insiste em dizer que é

uma ação política e que isso invia-
biliza as principais ações governa-
mentais. Por outro lado, os ques-
tionamentos levados ao conheci-
mento dos conselheiros daquela
Corte, são aceitos e, portanto,
não cabe falar em politicagem.
Se o argumento é o de que a

oposição é a responsável por “tra-
var” os processos, o que dizer dos conselhei-
ros do TCE? Eles também fazem parte da
oposição em Ribeirão Pires? Posição  fraca e
que tenta esconder a veracidade dos fatos: A
Prefeitura está errando nos editais, de forma
deliberada ou involuntária. A verdade é que

os processos estão carregados de vícios, que
podem levar a direcionamentos e ao cercea-
mento da livre concorrência, não admitida
pela Corte de Contas.
O prefeito Kiko Teixeira precisa, no alto de

sua experiência administrativa, levar os res-
ponsáveis pelos certames para o
banco da escola, ensinar o básico
e assim, garantir um processo
que não mereça questionamen-
tos.
O prefeito não pode continuar

convivendo com o errado, neces-
sita de pulso firme e lisura nas
ações, como forma de concreti-
zar o que cansou de dizer na

campanha eleitoral: Cuidar do dinheiro dos
contribuintes.
Enquanto Kiko não bater na mesa e orde-

nar os ajustes, a população continuará
sofrendo com a falta de serviços e benefícios.
Será que é mesmo culpa da oposição?

Enquanto Kiko não
bater na mesa e

ordenar os ajustes,
a população 
continuará 
sofrendo”

E D I  T O  R I A L  D A  F O L H A

“Marcelo Rezende:
você foi minha voz
quando eu não tinha
forças para falar; foi o
escudo da verdade
quando, na lama das
inverdades, tentaram
me afogar”.
Da ex-deputada Vanessa

Damo (PMDB), ao comentar
a morte do jornalista
Marcelo Rezende.

Que em Ribeirão Pires, os inte-
grantes da CEI da Saúde devem
começar os trabalhos de apura-
ção, solicitando contratos para o
Executivo. O ofício deverá ser
encaminhado nos próximos dias
pelo presidente da CEI, vereador
Paixão (PPS). 

�����

Que o prefeito Kiko Teixeira
(PSB), que também terá os con-
tratos analisados pela CEI, já indi-
cou a assessores que acompa-
nhem de perto os trabalhos na
Casa Legislativa. 

�����
Que o prefeito não quer ver o

seu nome ligado a escândalos e
muito menos indicado em possí-
veis irregularidades. Dizem que
pediu para conversarem com
cada integrante da Comissão
Especial de inquérito.          

Que em Rio Grande da Serra, o
prefeito Gabriel Maranhão (PSDB)
tratou logo de chamar um verea-
dor descontente para conversar. 

�����

Que Claurício Bento (DEM),
como adiantou esta Coluna, esta-
va descontente com membros do
primeiro escalão e esboçava se
rebelar contra o Executivo. 

�����
Que Maranhão não deixou a

possibilidade ganhar força e rece-
beu Claurício para uma conversa,
demonstrando a importância do
parlamentar para o grupo. 

�����
Que Claurício é um dos prefei-

turáveis do grupo de Maranhão
em 2020 e o prefeito nem traba-
lha com a hipótese de vê-lo na
oposição.

�����

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

ÉÉ  nneeggaattiivvoo......ÉÉ  nneeggaattiivvoo......

ÉÉ  ppoossiittiivvoo......ÉÉ  ppoossiittiivvoo......
Ação da Prefeitura de Rio

Grande da Serra, no sentido
de plantar árvores em seus
parques. O verde oferece
melhor qualidade de vida
para todos.

***
Na Semana Nacional de

Trânsito, ações organizadas
pela Prefeitura de Ribeirão
Pires como forma de garantir
melhor conscientização por
parte de motoristas e pedes-
tres. A semana acontece
entre 18 e 25 de setembro.

A demora no atendimento
por parte da empresa respon-
sável pela manutenção da ilu-
minação de rua em Rio
Grande da Serra. É preciso
que a Prefeitura fique de olho
nos prazos. 

*** 
Os buracos que voltaram a

aparecer na avenida
Francisco Monteiro, em
Ribeirão Pires, no trecho na
entrada do Roncon. Para des-
viar, veículos necessitam
invadir a faixa da esquerda,
podendo causar acidentes.
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A Câmara de Vereadores de
Ribeirão Pires irá reforçar a fileira
de luta dos professores da rede
municipal de ensino. Durante ses-
são ordinária realizada na última
quinta-feira, os parlamentares se
prontificaram a cobrar do
Executivo o pagamento da reposi-

ção inflacionária e ainda a revisão
da nova tabela de cargos e salários
que está em estudo na Secretaria
de Educação. 
A medida foi tomada após fala

da presidente do Sineduc, Perla de
Freitas e na presença de dezenas
de educadores que se manifesta-

ram na Casa. 
“O que está acontecendo é

bizarro. Para constatar isso, basta
verificar, por exemplo, agentes
com mais de 15 anos de serviço
público que recebem remunera-
ções de apenas um salário mínimo.
Por esta e outras razões solicita-
mos que a Lei do Plano de Carreira
seja efetivamente cumprida”, disse
a sindicalista. 
Por fim Freitas solicitou ajuda

aos vereadores. 
“Estamos solicitando apoio dos

vereadores para que pressionem o
Executivo para que o mesmo corri-
ja as distorções da tabela de modo
que ocorra o devido efeito cascata
nos vencimentos dos servidores
municipais”, finalizou. 
O presidente da Casa, vereador

Rubens Fernandes (PSD), o Rubão,
se comprometeu em enviar docu-
mento com os apontamentos ao
prefeito Kiko Teixeira (PSB), para
que o mesmo encontre uma forma
de quitar a reposição salarial dos
servidores e também a adequação
das tabelas salariais, citadas pelo
sindicato.

Câmara irá intervir a
favor dos professores
Vereadores da Estância prometem cobrar do prefeito pagamentos atrasados

Professores durante manifestação na Câmara de Vereadores 

W
agner Lim

a/Folha Ribeirão Pires

O vereador de Rio Grande da
Serra, Claurício Bento (DEM),
aproveitou a viagem para Brasília
na semana passada, quando este-
ve junto de outros parlamentares
participando da entrega do proje-
to executivo da reforma do
Velório Municipal ao deputado
federal Alex Manente (PPS), para
buscar novas emendas voltadas a
obras de Infraestrututura e Saúde
para o município. 
Na Capital Federal, Claurício

programou agendas importantes
junto aos deputados Jorge Tadeu

Mudalem (DEM), Eli Correa Filho
(DEM), Alexandre Leite (DEM),
Marcio Alvino (PR) e  Beto
Mansur (PRB) e entregou ofícios
com pedidos de emendas parla-
mentares para os setores da
Saúde e Infraestrutura. 
“É papel do vereador contri-

buir para o desenvolvimento da
cidade, e as emendas dos deputa-
dos são canais eficientes que
podem trazer grande ganho social
e econômico”, avaliou o parla-
mentar logo após o retorno de
Brasília.

Em Brasília, Claurício Bento
busca emendas para RGS

Comitiva de Rio Grande junto do deputado Alex Manente na Câmara dos Deputados

A Prefeitura de Rio Grande da
Serra fará reunião do Conselho
Municipal de Turismo (Comtur),
na quarta-feira (20), às 9h, no
salão do Fundo Social de
Solidariedade que fica na rua do
Progresso, 700.

Na ocasião, será realizada
ampla discussão sobre o desenvol-
vimento do Projeto do MIT -
Município de Interesse Turístico.
Estão convidados para participa-
rem do evento, empresários,
comerciantes e entidades ligadas

à área. 
Se aprovada pelo Governo do

Estado de São Paulo, a cidade
passa a receber verbas voltadas ao
fomento turístico. É o primeiro
passo para transformação em
Estância.

Conselho de Turismo de Rio Grande irá
se reunir na quarta-feira para discutir MIT

A Prefeitura de Ribeirão
Pires, por meio do Fundo Social
de Solidariedade, firmou convê-
nio com o Fundo Social de
Solidariedade do Estado de São
Paulo para os novos cursos. São
eles: Horta Educativa, Escola da
Construção Civil - Pedreiro,
Escola da Beleza - Manicure e
Padaria Artesanal. O evento foi
realizado sábado, na sede da
Igreja Batista Peniel, em São
Vicente (SP).
Rio Grande da Serra também

promoveu convênio para reali-
zação de cursos. A cidade minis-
trará o curso de Escola de
Beleza. 
As cidades foram representa-

das pelas presidentes munici-
pais do Fundo. Por Rio Grande,
Helenice Arruda e por Ribeirão
Pires, Flávia Dotto.

Região fecha convênio com o Fundo
Social de Solidariedade do Estado de SP

Helenice Arruda junto da presidente do Fundo Social do Estado, Lú Alckmin
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Ribeirão Pires volta a ter
novo processo licitatório susta-
do pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (TCE-SP).
Após ter a licitação que preten-
dia empenhar R$ 13.162.541,00
para aluguel de equipamentos
para realização de eventos, bar-
rada no dia 5 de setembro, por
indícios de ameaça ao interesse
público, o prefeito Kiko Teixeira
(PSB) tem novo processo ques-
tionado.
Em decisão datada de 14 de

setembro, o conselheiro

Antonio Carlos dos Santos,
determinou a sustação do pro-
cesso licitatório que pretendia
contratar empresa para promo-
ver serviços de sinalização viária
e de semáforos.
Entre as alegações acatadas

pelo Tribunal para suspensão do
certame, está à aglutinação dos
serviços e documentação exces-
siva, o que segundo o advogado
José Eduardo Bello Visentin,
autor da ação, contraria deci-
sões anteriores da Corte.
No despacho o conselheiro

pontua: “Os questionamentos
devem ser apreciados com uma
maior cautela, diante dos sinais
de confronto - em especial -
com a jurisprudência da Casa”. E
determina: “Que o correspon-
dente procedimento licitatório
seja sustado de imediato e
assim permaneça até que se
profira decisão final sobre o
caso”.
Até o fechamento da reporta-

gem, a Prefeitura de Ribeirão
Pires não havia comentado a
determinação. 

TCE suspende licitação de sinalização
viária e semáforos em Ribeirão Pires
Após barrar processo licitatório de R$ 13 milhões para equipamentos de festa, Tribunal vê possível confronto a jurisprudência da Corte

Prefeito encontra dificuldades nas licitações desde o início do mandato

A Secretaria de Educação,
Inclusão, Cultura e Tecnologia de
Ribeirão Pires, informa que, no
período de 18 a 22 de setembro,
está aberta as inscrições para
cadastro nas creches mantidas
pela Prefeitura de Ribeirão Pires.
As inscrições podem ser feitas

no Ceforpe - Centro de Formação
dos Profissionais da Educação,
localizado no Complexo Ayrton

Senna (Avenida Prefeito Valdírio
Prisco, 193 - Centro), das 9h às
12h, e das 13h às 16h. 
Os documentos para efetuar as

inscrições são: certidão de nasci-
mento, RG e CPF dos pais e res-
ponsáveis, comprovante de ende-
reço no nome do pai, mãe ou do
responsável legal da criança com
validade de até três meses anterio-
res (água, luz, telefone fixo ou

IPTU), declaração de trabalho e
declaração de renda familiar.
Desde agosto foram adotados

critérios de triagem para a efetiva-
ção de matrículas para alunos de
Educação Infantil (0 a 3 anos e 11
meses): comprovação de residên-
cia na cidade; crianças em situação
de risco social; menor renda per
capita do núcleo familiar; pais que
trabalham fora do lar. 

Estância abre inscrições em creches 
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A Folha recebeu denúncia em
que o secretário de Infraestrutura
Urbana de Ribeirão Pires, Diogo
Dantas Manera, braço direito do
vice-prefeito, Gabriel Roncon
(PTB), teria desviado material uti-
lizado na construção do Teleférico
para uso na obra de sua residên-
cia localizada no Centro Alto da
Estância.
Para comprovar a irregularida-

de, o denunciante apresentou
fotos tiradas de dentro da obra
privada, que mostram ferragens e
placas similares as retiradas da
obra do Teleférico no Complexo
Ayrton Senna em junho deste
ano.
Procurada pela reportagem, a

Prefeitura informou que o mate-
rial da demolição não foi reapro-
veitado pela Administração
Municipal, por se tratar de “entu-
lho” e que todo o material foi des-
cartado pela empresa responsá-
vel pelo desmonte da obra, a
Construtora Cappellano.
Indicado para secretaria por

ser homem de confiança do vice-
prefeito, Manera nega a utilização
do material na obra de sua resi-
dência, e recebeu a reportagem
para esclarecer os fatos.
“Quero deixar bem claro que o

material fotografado é diferente
do utilizado nas obras do
Teleférico, não faria isso, quem
me conhece sabe como eu atuo”.
Para justificar a fala, Manera

apresentou notas fiscais que com-
provariam a origem do material
fotografado, bem como a espes-
sura.
“Os vergalhões que estão na

obra possuem a medida de 10x25
cm (ferro 3/8), utilizados em cons-
truções do mesmo porte da

minha, bem diferente das do
Teleférico. Elas são bem mais
grossas e não conseguiríamos
fazer o estribo, é material utiliza-
do em obras como a do rodoanel
e viadutos, não em casas”.
Indagado sobre as imagens

que mostram vergalhões de gran-
de espessura (grossos), frisou que
a imagem da denúncia está
ampliada, e não corresponde aos
ferros que estão na construção.
Sobre as placas encontradas

no local, disse não serem as utili-
zadas para delimitar a área das
intervenções do Teleférico e sim,
similares.
“Essas placas estão na obra

(casa) há mais de três anos. As
empresas utilizam material pare-
cido, mas não é da obra pública”.
Ainda na denúncia, consta que

o secretário utiliza veículo oficial
inclusive para compromissos pes-
soais e que o veículo é guardado
em sua garagem. 
“Eu também utilizo o carro,

mas para compromissos de traba-
lho e fiscalização, inclusive à
noite, quando verificamos, por
exemplo, a situação da ilumina-
ção pública na cidade. Quanto a
estar na garagem, como mostra a
foto, é verdade, às vezes costumo
deixar estacionado no quintal
enquanto entro em casa para
pegar algo (documentos), para
evitar danos e até furto, mas isso
não significa que faço uso pes-
soal”, finaliza.

Braço direito do vice-prefeito Gabriel Roncon
é suspeito de desviar material do Teleférico
Fotos mostram que ferragem pode ter sido levada para a obra do secretário de Infraestrutura. Titular da pasta nega uso do material

Diogo (e), prefeito Kiko e o vice-prefeito, Gabriel Roncon, no desmonte da obra

Material sendo retirado da obra do Teleférico. Material na obra particular

Ferragem armazenada na construção da casa do secretário

Na construção, placas iguais as
que fechavam a obra do Teleférico
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Era por volta das 17h da última
quarta-feira, dia 13, quando a
senhora Maria Julieta da Silva, de
65 anos, retornava para sua resi-
dência e aguardava para atraves-
sar a rodovia. Seu cachorro Tobias,
deixado pelo filho que há cinco
anos morreu após ser atropelado
na entrada do mesmo bairro, ao
ver a dona, saiu disparado em sua
direção, ignorando a passagem de
veículos.

Atropelado na pista que trafega
quem segue para o Centro de
Ribeirão Pires, Tobias foi arremes-
sado para o acostamento do lado
oposto. Teve sua pata direita tra-
seira quebrada e deixou de se ali-
mentar, beber água ou suas neces-
sidades fisiológicas.
“Eui fui no médico esses dias e,

como eu tenho diverticulite, ele
me passou dois remédios e vai dar
R$ 300,00. Eu não tenho como

pagar isso e menos ainda o trata-
mento do Tobias que deve ser
muito mais caro. Eu preciso de
ajuda para tratar dele”, afirma
Julieta.
A primeira ajuda que recorreu

foi do Canil Municipal, do Centro
de Controle de Zoonoses, onde
teve seu pedido negado, com a
resposta de que “não podemos
fazer nada, o cachorro é da senho-
ra”.
“O que me deixa mais triste é

que esse mesmo tratamento acon-
tece em todas as unidades da cida-
de, parece que as pessoas estão
trabalhando com raiva”, descreve
ela.
Tobias, que tem 18 anos, sofre

com convulsões diárias e faz uso
de gardenal. Com a pata ferida e
respiração cansada, passa os dias
somente deitado, esperando por
ajuda.
“A patinha dele tá mole, olha”,

aponta aflita a senhora.
Aos interessados em ajudar

Tobias, os telefones para contato
de sua proprietária são: 4824-6922
ou 97360-5803.

Idosa pede ajuda para
salvar cão atropelado
Cachorro de Julieta foi atropelado onde há 5 anos morreu seu filho Pedrinho

Tobias tem 18 anos e está com a pata ferida após ser atropelado
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Arquivo Folha 

Nas últimas semanas, a Folha
recebeu dezenas de telefone-
mas e mensagens indicando que
a Prefeitura de Ribeirão Pires
teria iniciado estudos voltados à
diminuição de salas do chamado
Ciclo II do Ensino Fundamental
(6º ao 9º ano) nas unidades
municipais.
Pais e professores indicaram

que para 2018 já seriam corta-
das as matrículas do 6º ano,
como forma de, gradativamen-
te, encerrar o ciclo.
A Folha procurou a Secretaria

de Educação da Estância, inda-
gou sobre o tema, mas não
obteve resposta concreta. As
devolutivas foram evasivas.
Apesar de indicar que não

“são estudadas mudanças no
Ensino Municipal para 2018”, a
secretaria responde a pergunta,
se haverá redução de salas no
denominado Segundo Ciclo
(Ciclo II) e os motivos, da seguin-
te forma: “A Secretaria de
Educação atende em regime de
cooperação com o Estado, por-
tanto serão seguidas as orienta-

ções da Diretoria de Ensino de
Mauá e atendidos os aponta-
mentos do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo como:
Inserir, gradativamente, as salas
de 1º ano no prédio do Carlos
Rohm I (no período de quatro
anos) e atender aos últimos
apontamentos do TCE, que
entende ser adequado o núme-
ro de 25 alunos por sala de
aula”.
Em nenhum momento, res-

ponde de forma clara e objetiva
se pretende reduzir salas do
referido ciclo, bem como, não
nega.
Sobre a possibilidade das

reduções de salas atingirem o
Ciclo I, a secretaria indica: “A
Prefeitura atenderá a demanda
do município sempre em regime
de cooperação, conforme o
Sistema de Ensino do Estado de
São Paulo”.
Apesar das negativas, a Folha

conversou com pais, professo-
res e funcionários que indicaram
a possibilidade do fechamento
gradativo do segundo ciclo.

“Meu filho estuda no sexto
ano e na sala já ouviu falar que
esta será a última turma.
Perguntei na escola, eles me
mandaram esperar”, disse uma
mãe que aguardava o filho na
saída da unidade.
Perguntada da possibilidade,

a presidente do Sineduc, Perla
de Freitas, informou que não
existe nenhuma posição oficial
da Prefeitura, mas que informal-
mente, teve conhecimento do
fato.
“Não existe nada de oficial,

mas já ouvimos conversas. Se
isso acontecer, será mais um
retrocesso”, indicou a sindicalis-
ta.
Atualmente o Ciclo II na rede

municipal de Ribeirão Pires
conta com 895 estudantes.
Dados da Prefeitura Municipal
mostram que o 5º ano do Ensino
Fundamental tem 534 matricu-
lados, quase o triplo de estudan-
tes do 6º ano, com 221 alunos,
portanto, com demanda para
ampliação no número de salas e
não redução.

Prefeitura da Estância não admite e nem nega a possibilidade e responde questionamentos de forma evasiva

Ribeirão Pires estuda reduzir salas
do ciclo II do Ensino Fundamental 

Unidade escolar conta com 895 estudantes no Ciclo II

Professores da rede esta-
dual de ensino podem utilizar
o game educativo “Cidade em
Jogo” para abordar temas rela-
cionados à cidadania e educa-
ção política em sala de aula. 
Online e gratuito, o jogo

simula o processo de tomada
de decisões dos prefeitos na
escolha de políticas públicas.
Para interagir com o game,
basta acessar o endereço ele-
trônico: cidadeemjogo.org.br.
Primeiro, o aluno deve esco-

lher suas prioridades de gover-

no. Em seguida, ele analisa as
políticas públicas disponíveis
e, depois, aplica as suas esco-
lhas para mudar a sua cidade.
Finalmente, é a vez de avaliar
os resultados e impactos das
suas escolhas.
A plataforma também ofe-

rece uma área restrita ao pro-
fessor da rede pública com
conteúdos complementares,
sugestões de aplicação do
game em sala de aula e, ainda,
a possibilidade de iniciar uma
rodada exclusiva do jogo com

seus alunos. 
O professor recebe, ao final

da rodada, um relatório de
desempenho de cada jogador
e pode avaliar os melhores
prefeitos da turma e seus
resultados, bem como, discutir
o tema em sala.
Desenvolvido pela Fundação

BRAVA e pelo Brazil Institute
do Woodrow Wilson Center, o
jogo tem como objetivo desen-
volver a educação cívica, a
cidadania e a liderança jovem
em sala de aula.

Jogo transforma estudantes da rede
estadual em prefeitos por um dia

Diagnosticada com paralisia
cerebral, Melissa Vitória conti-
nua com sua jornada rumo a
uma melhor condição de vida.
A família busca tratamento no
Chile e já conseguiu progressos
importantes, mas os custos são
altos e o dinheiro curto, por
isso, eventos beneficentes são
organizados para arrecadar
fundos.
Segundo a família, desde

bebê Melissa promove inúme-
ras terapias, entretanto, há
aproximadamente dois anos foi
descoberto um método dife-
rente, no Chile. Inovador, o tra-
tamento é caro, mas promove
bons resultados.
Para que Melissa consiga dar

prosseguimento as sessões, a
família está organizando um
bingo beneficente, no próximo
domingo (24), no Centro de
Referência do Idoso (CRI), em
Ribeirão Pires.
Por apenas R$ 10,00, é pos-

sível concorrer a prêmios
como: batedeira, umidificador
de ar, ventilador e panela elé-
trica.
O CRI fica na rua Alferes

Botacin, 171, Centro Alto -
Ribeirão Pires. O Bingo terá iní-

cio a partir das 13h30.
Para aquisição de cartelas e

doações ligue: 97280-4442.
Haverá venda do bingo tam-
bém na hora do evento. 

Melissa precisa de apoio
para continuar tratamento

Colabore com mais essa iniciativa
social e de qualidade de vida
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O corpo de um homem foi
encontrado na manhã do últi-
mo domingo na cidade de
Mauá, no interior de um tam-
bor, em um córrego na região
do Jardim Zaíra 4.
Até o momento, o corpo não

foi identificado, já que não
portava documentos pessoais
e não foi reconhecido por
populares na região onde a
localização aconteceu.
A ocorrência foi atendida

pela Polícia Militar, acionada
por uma senhora de 67 anos,
moradora da região, que afir-
mou ter visto dentro de um
tambor que boiava pelo córre-
go, partes de um corpo que
parecia estar amarrado.
Com a chegada dos policiais,

foi constatado que no interior
do tambor foi encontrado o
corpo não identificado e esta-
va coberto com um cobertor
cinza e um arame em volta do
corpo, ferido com cortes.
Foram acionados para o

local equipe de perícia, que
realizou exames na cena do

crime. Foi requisitado ainda
exame necroscópico junto ao
Instituto Médico Legal de
Santo André.
O caso foi registrado no 1º

DP de Mauá e está sendo
investigado e informações que
possam auxiliar no caso podem
ser passadas através do Disk
Denúncia (181).

Outro caso

Em outubro de 2016, o
corpo de um homem foi
encontrado também com os
membros amarrados, abando-
nado na divisa entre os municí-
pios de Ribeirão Pires e Mauá.
O modo como o corpo da

vítima foi encontrado leva a
Polícia a crer que o rapaz
tenha sido alvo de uma execu-
ção, uma vez que estaria ajoe-
lhado no chão, com as mãos
amarradas para trás do corpo
por um fio comumente utiliza-
do em televisões, e tinha no
rosto perfurações realizadas
por disparos de arma de fogo.

Corpo de homem é encontrado
em tambor na cidade de Mauá

Tambor com a vítima estava boiando em um córrego na região do Jardim Zaíra 4

Amarrado com arame e envolvido em um cobertor, corpo estava em tambor

A Polícia Militar prendeu um
homem por furto de veículo, na
tarde de terça-feira (12), na
Avenida Jacu Pêssego, bairro
Jardim Oratório, em Mauá, na
Grande São Paulo. O veículo foi
recuperado pouco mais de uma
hora depois do crime, com auxílio
do sistema de videomonitora-
mento inteligente Detecta. 
Uma equipe do 38° Batalhão

de Polícia Militar Metropolitano
(BPM/M) estava em patrulha-
mento na região, quando foi infor-
mada que o sistema Detecta havia
identificado o veículo furtado –
um VW/Gol cinza – passando pelo
local.
Os policiais fizeram buscas e

viram o carro, solicitando aborda-
gem, mas o motorista fugiu. 
Durante acompanhamento, o

Gol, que estava em alta velocida-
de, bateu na mureta de proteção.
O homem de 34 anos, que con-

duzia o automóvel, teve ferimen-
tos por causa da colisão e foi
socorrido ao Hospital Nardini,
onde foi medicado e liberado. 
No veículo foram localizados

um miolo e um módulo de igni-
ção, além de uma chave de fenda
que o rapaz utilizou para furtar o
carro. 

Detecta
acha carro 
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A Guarda Civil de Ribeirão
Pires, em parceria com a Polícia
Civil da Estância realizavam
patrulhamento pela região da
Quarta Divisão quando localiza-
ram três pares de placas de veí-
culos, além de outras 11 peças
de automóveis no mesmo terre-
no.
O local, que funciona clara-

mente como um desmanche ile-
gal, está localizado na estrada da
Sondália, na altura da Quarta
Divisão, em um terreno particu-
lar.
De acordo com Boletim de

Ocorrência, as placas foram

encontradas inicialmente pelo
caseiro da residência, ao retor-
nar de suas férias, tendo ele
informado ao morador da resi-
dência, que acionou a Polícia.
Em buscas pelas placas, foi

constatado pertencerem a dois
Hyundai HB20, e um VW Polo
Sedan, constando queixas de
furto e roubo.
No local foram encontrados

ainda quatro tetos, três frentes,
três traseiras e um meio de car-
roceria.
O material foi apreendido pela

Polícia Civil, que investiga os
envolvidos no crime. As carroce-

rias permaneceram no local, uma
vez que o guincho da Prefeitura
encontrava-se em manutenção.
Nenhum responsável pelo

crime foi identificado.
No mês de agosto, outro des-

manche ilegal já havia sido fecha-
do pela Polícia Militar na região
de Ouro Fino Paulista.
No local, encontraram em

uma chácara, homens cortando
pedaços de carros com ferra-
mentas grandes e observaram a
ação criminosa. Foi possível ver
que os homens desmontavam o
automóvel e amontoavam suas
peças em um canto.
Além de uma Ranger, no des-

manche foram encontrados
materiais em um furgão refrige-
rado cortado de um Hyundai HR,
sem dispositivos de identifica-
ção.
Os três envolvidos, todos

moradores da cidade de Santo
André, foram presos em flagran-
te e encaminhados ao Centro de
Detenção Provisória de Mauá. 
Os três envolvidos possuem

extensa lista de antecedentes cri-
minais também por crimes de
receptação.
Todos os materiais foram

apreendidos e encaminhados
para perícia.

Pedaços de automóveis furtados e roubados foram encontrados no local

Guarda Civil Municipal de Ribeirão Pires 
descobre desmanche ilegal na IV Divisão

A Folha noticiou em sua última
edição o júri de dois dos quatro
envolvidos no assassinato da
administradora de um asilo em
Ribeirão Pires. Lucileide
Magalhães Silva de Paula,  em 6 de
junho de 2016, sendo eles o mari-
do, Clayton Loro de Paula, e sua
amante, Jéssica Karina dos Santos.
Clayton e Jéssica foram respon-

sáveis por planejar e encomendar
a morte de Lucileide, contando
com a ajuda de Valdir Pereira da
Silva e Alex Santos Gonçalves de
Jesus, respectivamente o agencia-
dor e o matador.
Lucileide foi assassinada em

junho de 2016 após Clayton,
Jéssica e Alex abrirem uma cova
na região de Paranapiacaba e,
horas mais tarde, simularem um
assalto, onde Alex estrangulou e
asfixiou a vítima, que sentava ao
lado do marido, no interior do
carro da família. Jéssica, que tam-
bém estava no veículo, ocupava o
lugar ao lado de Alex.
Em depoimento privado, uma

testemunha, que teve sua identi-
dade protegida, foi quem abriu os
trabalhos do júri. Já na presença

da população, foram ouvidos a
mãe da ré Jéssica, o delegado res-
ponsável pela investigação poli-
cial, um dos investigadores que
capturou Clayton após sua fuga
para Paranaguá e uma filha,
menor, da união entre a vítima e o
réu Clayton.
O tribunal do júri estava com-

posto por sete jurados, sendo
cinco deles do sexo feminino e
teve início por volta do 12h20.
Após depoimentos de cada

uma das testemunhas, a promoto-
ria e defesa dos acusados inicia-
ram os trabalhos de acusação e
defesa a fim de sensibilizar cada
um dos jurados para posterior
avaliação.
Após a manifestação dos jura-

dos em Sala Secreta, o juiz da
Primeira Vara da Comarca de
Ribeirão Pires, Dr Walter de
Oliveira Junior anunciou a senten-
ça de cada um dos réus.
A Clayton, por ter praticado o

crime tendo em vista um suposto
relacionamento extraconjugal
homoafetivo entre a vítima e uma
amiga, levando ainda a vítima ao
extremo sofrimento, tendo sua

guarda baixada durante simulação
de assalto para ser dominada e
morta, além de se ver asfixiada ao
lado do marido, que não tomou
qualquer atitude para salvá-la, foi
dada a condenação da pena de 17
anos e 8 meses, inicialmente em
regime fechado, pelos crimes de
feminicídio por motivos fúteis, por
meio cruel, recurso que dificultou
a defesa da vítima e ocultação de
cadáver.
O juíz ressalta que “mais asco

causa o fato do pagamento ainda
ter sido efetuado parceladamen-
te, ou seja, a cada momento o réu
reforçava seu intento homicida”,
lembrando ainda que “visando
resolver uma questão famliliar,
acabou desmantelando a família.
São três filhos que ficaram sem a
mãe pela ação do pai e também
sem o pai que se encontra preso”.
Jéssica, por ter sua participação

considerada como fundamental,
tendo ainda denotado o conceito
de que a ideia de ceifar a vida da
vítima partiu dela, o juiz anunciou
a condenação com pena de 16
anos a serem cumpridos inicial-
mente em regime fechado.

Júri aconteceu no último dia 14 e teve duração de mais de 12 horas

Marido que mandou matar Lucileide é
condenado a 17 anos e 8 meses de prisão

Clayton e Jéssica foram condenados pelo crime que planejaram juntos

A Polícia Militar e Guarda
Civil Municipal de Ribeirão
Pires apreenderam no último
dia 11, mais de 1750 pacotes
de cigarros de marcas varia-
das, tendo em cada um deles,
10 maços de cigarros.
As apreensões aconteceram

após a expedição de ordem de
serviço pelo Ministério Público
de Ribeirão Pires.
Quatro ambulantes foram

alvo das ações, todos na região
Central de Ribeirão Pires
Em um primeiro endereço,

foram apreendidos 551 paco-

tes de cigarros e outras 827
mídias de CD e DVD piratas.
Em um segundo local,

outros 412 pacotes de cigarros
de marcas variadas.
Os averiguados foram con-

duzidos à Delegacia para
serem ouvidos e dois ambulan-
tes chegaram a afirmar que os
cigarros haviam sido plantados
no local durante a abordagem,
por uma mulher, já que traba-
lham apenas com alimentos.
O material, suspeito de con-

trabando, foi apreendido e o
caso será investigado.

Mercadorias suspeitas
de contrabando são
apreendidas na Estância

De acordo com BO, um dos casos aconteceu na avenida Capitão José Galo, 144
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Cadu, Helenice Arruda e equipe do Fundo Social de Solidariedade,
durante assinatura de convênio na cidade de São Vicente

Dona Elza festejou 90 anos para a alegria dos filhos Antônio
José e Antônio Carlos, o Carlucho e demais familiares

Daniel, da
Academia Plexos,
acompanhado de
seu filho Samuel
em destaque no

Giro da Folha
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“Caminham Nus Empoeirados”,
traz, em tom de comédia, uma
reflexão sobre os muitos ônus e os
raros momentos de tranquilidade
em se viver da arte do teatro popu-
lar no Brasil. A crítica social se
desenrola por meio da história de
dois atores que abandonam a
companhia de teatro e seguem
como uma dupla pela estrada. 
O espetáculo terá duas apre-

sentações, 22 e 23 de setembro, às
20 horas, no Sesi Mauá, que fica
localizado na av. Presidente
Castelo Branco, 237, Mauá.
Informações e ingressos gratuitos
pelo: sesisp.org.br/maua.

Apresentações gratuitas acontecem nos dias 22 e 23 de setembro

‘Caminham Nus
Empoeirados’ no Sesi 

Divulgação

Gero Camilo e Victor Mendes interpretam a história 

No dia 24 de setembro, às 18
horas, será apresentado o espetá-
culo “Primavera”. 
A história se passa em uma ins-

tituição fictícia, criada a partir de

uma leitura do adolescente con-
temporâneo, buscando um diálo-
go comum ao adolescente suscita-
do no texto ‘O Despertar da
Primavera’ de Frank Wedekind,

escrito em 1891. 
O Sítio Cultural Alsácia fica na

rua José Lopes Ventura, 322, Vila
Suissa, em Ribeirão Pires.
Informações: 4828-3813.

‘Primavera’ em Ribeirão Pires 

O salão Dani & Ela foi inaugura-
do no último dia 4, sendo presti-
giado  com a presença de amigos
e clientes. Sendo mais uma opção
em Ribeirão Pires no ramo da
beleza, o salão Dani & Ela atende
com preços populares, oferece
desde corte simples, químicas,
estética,  e depilação, até micro-
pigmentação de sobrancelhas e
capilares.
O salão Dani & Ela está localiza-

do na avenida Francisco
Monteiro, 964, ao lado do Brechó
da Hora, que também conta com
roupas de primeira qualidade e
rigorosamente selecionadas. 
Com preços animadores e que

cabem no seu orçamento, contan-
do também com uma oficina de
consertos nos fundos, conceitua-
da na região onde atende há mui-
tos anos, que fazem toda espécie
de reparos em roupas. Precisou
fazer a barra? Rasgou a calça?  Já
sabe onde consertar! As empresá-
rias agradecem a Deus e todos
que já passaram pelo local, e con-
vidam a todos para que conheçam
o empreendimento.

Equipe do salão Dani & Ela, inaugurado no último dia 4

Salão Dani & Ela é mais uma opção
de beleza com preços acessíveis 

A protagonista do História
das Histórias de hoje, Glória
Rosa de Castro, hoje aos 65
anos, nasceu na cidade de
Governador Valadares, no esta-
do de Minas Gerais, onde
morou até os 18 anos, quando
mudou-se pra Ribeirão Pires.
Viveu a infância na roça,

onde plantava e colhia o que a
família ia comer.
“A gente tinha que socar o

arroz com pilão pra um monte
de gente que ia trabalhar na
roça, e de tanto que plantáva-
mos, tínhamos que comprar
somente querosene. Não sabia
o que era luz elétrica e televi-
são até chegar aqui”, lembra
ela.
Cursou somente o primeiro

ano escolar, porque o pai acre-
ditava que lugar de mulher é na
cozinha e cuidando da casa.

Sua brincadeira favorita era
andar de cavalo junto das seis
irmãs, com quem sempre foi
muito apegada.
Mudou-se para Ribeirão

Pires logo após os pais chega-
rem. Devido a uma doença que
debilitou seu pai, a fim de ficar
mais próxima.
Varreu as ruas da cidade de

Ribeirão Pires durante cinco
anos, e no Cemitério Municipal,
trabalhando para a Prefeitura.
Foi em Ribeirão Pires que

conheceu aquele que viria a ser
seu marido, quando comiam
em uma lanchonete. Hoje,
casada com Geraldo Barbosa
Braga, há 22 anos, tem uma
filha, além de um filho dela de
um relacionamento anterior.
“A gente se conheceu em

uma lanchonete, depois fomos
forrozar e a conversa come-
çou”, conta ela.
Geraldo pediu a mão de

Glória à sua mãe e dois meses
após, casaram-se. 
Hoje em Ribeirão Pires, onde

criou sua filha e pode realizar
alguns sonhos, como o da casa
própria.
“Hoje falta só um sonho pra

eu realizar, que é ter uma
daquelas televisões fininhas,
sabe?”, revela a senhora.
“Eu sou feliz por ter uma

família maravilhosa, dois filhos,
meu marido que eu amo,
minha neta, minhas irmãs e ver
todo mundo com muita saúde.
Isso é muito bom e não tem
dinheiro no mundo que
pague”, finaliza ela.

Moradora da Estância há 47 anos

Glória Rosa de Castro
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O Campeonato de Futebol
Amador de Ribeirão Pires da
Segunda Divisão começou
neste domingo, dia 17.
Realizado pela Liga de Futebol
Amador, com apoio da
Prefeitura de Ribeirão Pires, a
primeira rodada teve partidas
equilibradas, somando 12 gols.
As disputas aconteceram

em três campos da cidade. Os
times estão divididos em três
grupos e se enfrentaram em
turno único. Avançam à próxi-
ma fase as cinco melhores

equipes de cada chave e o
melhor sexto colocado na clas-
sificação geral. Quatro equipes
subirão para a primeira divisão
em 2018.

Confira os resultados:

Campo de Ouro Fino
Paulista
9h - E. C. Vila Bonita 1 X 0 A

Vila Nova
10h50 - S.E Olaria 0 X  0 E. C.

Jardim Caçula
12h30 - Parque das Fontes 1

X 0 E. C. Amizade
Campo do Santa Luzia
9h - E.C. Santa Edwirges 0 X

1 S.e Beija Flor
10h50 - Ouro Fino F. C 0 X  1

Lago F.C
12h30 - E. C Inter 3X 0 E. C

São Francisco
Campo Vila Monteiro
9h - São Caetaninho 2 X 1

Santana F.C
10h50 - F.A. Alvorada 0 X  0

A.D. km4
12h30 - E.C União 2  X 0

Plantalto F.C

Campeonato da 2ª Divisão
começa equilibrado em RP

Partidas, realizadas no último domingo (17), somaram 12 gols

Campo de Ouro Fino abrigou jogos do torneio

Promovida pela Secretaria de
Esporte e Lazer da Prefeitura de
Rio Grande da Serra, teve início,
no sábado (16), a 1ª Copa de
Futsal Sub 17 da cidade.
Voltada aos atletas nascidos

em 2000 e 2001, a competição
contará com três rodadas, sendo
que a semifinal está prevista para
o dia 14 de outubro e a final no dia
21 de outubro. 
A 1ª Copa de Futsal Sub 17,

conta com oito equipes partici-
pantes: Cruzeiro, Parque América,
Projeto Tigrinho, Sesi, S.E. Santa
Tereza, São João, Unidos da Vila e
Vila Figueiredo. 
Todos os jogos da Copa serão

realizados na Quadra Municipal,
que fica localizada na rua Prefeito
Cido Franco, com entrada gratui-
ta, sendo as partidas realizadas no
período da manhã.

Sub 17 em
Rio Grande

Time da Santa Tereza é participante
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO                        

Faço saber que pretendem se casar  e  apre-
sentaram  os  documentos exigidos pelo art.

1525 do Código Civil Brasileiro.

PEDRO  HENRIQUE  DE  JESUS  DA SILVA,
solteiro, auxiliar  de  fabrica,  nascido  em
Santo André (1º Subd.), SP no dia (22/10/1995),
residente  e  domiciliado  Rua  Fagundes
Varela,  620, Represa,  Ribeirão  Pires,  SP, filho
de PEDRO VAZ DA SILVA FILHO e de CRISTIANA
DE JESUS SANTOS.     BIANCA  MOREIRA  ALVES,
solteira, atendente 1, nascida  em  Diadema,
SP  no dia (08/12/1997),  residente  e domici-
liada Rua Fagundes Varela, 620, Represa,
Ribeirão Pires, SP, filha de IVANILDO JOSÉ
ALVES e de JOCILENE MARIA MOREIRA.                                          
FELIPE  CABRAL,  solteiro, operador de

máquina, nascido  em Santo André (1º Subd.),
SP no dia (29/11/1989),  residente  e domicilia-
do  Rua  Leme,  50,  Roncon,  Ribeirão  Pires,
SP,  filho de ADMILTON DA SILVA CABRAL e de
SOLANGE APARECIDA DA SILVA CABRAL.
ADRIANE  MACEDO  AMORIM,  estado solteira,
auxiliar de farmácia,  nascida  em  Mauá,  SP no
dia (25/06/1992), residente e domiciliada Rua
Rio  de Janeiro, 42, Santa Luzia, Ribeirão Pires,
SP, filha de ANTONIO DA COSTA AMORIM e de
EUNICE GOMES AMORIM.                             
ALBERTI  ALVES CARNEIRO, divorciado, pre-

parador e  regulador  de máquina, nascido em
Ribeirão Pires, SP no dia (26/11/1979), residen-
te e domiciliado Rua Stella Bruna Cecchi
Nardelli, 105, Centro, Ribeirão  Pires,  SP,  filho
de  JOSÉ BRAZ CARNEIRO e de IZABEL ALVES
CARNEIRO. FABIANA DA SILVA BARBUSCO, sol-
teira, vigilante, nascida  em  Santo André, SP no
dia (13/06/1979), residente e domiciliada Rua
Stella Bruna Cecchi  Nardelli,  105,  Centro,
Ribeirão  Pires, SP, filha de VALTER ANTONIO
BARDUSCO e de MARIA IVANILDE DA SILVA
BARBUSCO.               
DIONALDO MENESES DE SOUSA, solteiro,

repositor, nascido em Oeiras, PI no dia
(31/08/1990),  residente e domiciliado Rua
Guatapara, 87, São Caetaninho,  Ribeirão Pires,
SP, filho de FRANCISCO AVELINO DE SOUSA e
de MARIA DA CONCEIÇÃO MENESES DE SOUSA.
FRANCISCA  DE  LIMA  SILVA,  solteira, do lar,
nascida em Oeiras, PI no dia (10/05/1997),
residente  e  domiciliada  Rua Guatapara, 87,
São Caetaninho,  Ribeirão  Pires, SP, filha de
HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA e de MARIA HELE-
NA DE MOURA LIMA SILVA.                                  
DEMERVAL  ROQUE  RAMOS, divorciado,

aposentado, nascido  em  Queluz,  SP  no  dia
(05/01/1950), residente e domiciliado rua
Ciriaco Grisanti, 300, Vila Garibalde, filho de
SEBASTIÃO ROQUE e de HAYDEE PUPO ROQUE.
BENEDITA  DE PAULA, divorciada, do lar, nasci-
da em  Cruzeiro  -  2º  Subdistrito,  SP  no  dia
(05/05/1954), residente e domiciliada rua
Ciriaco  Grisante, 300, Vila Garibalde, Ribeirão
Pires, SP, filha de ILARIO DE PAULA e de ROSA
MARIA DE JESUS.                          
YGOR  ALVES  FAVARO,  solteiro,  prepara-

dor, nascido  em Mauá, SP no dia
(10/07/1996),  residente  e  domiciliado  rua
Juazeiro,  27, IV Divisão,  Ribeirão  Pires,  SP,
filho  de  ANGELO  MARCIO FAVARO e de LUCI-
CLEIDE DA SILVA ALVES. NATHALY  FELIX  MAR-
CONDES, solteira, técnica de enfermagem,
nascida  em  Mauá,  SP  no  dia (15/09/1995),
residente e domiciliada rua Juazeiro,  27,  IV
Divisão,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha  de SOLANGE
APARECIDA MARCONDES.                                                  
JÚLIO  CÉSAR  DE  MENEZES  ALVES,  soltei-

ro, auxiliar  de  produção,  nascido  em  São
Bernardo do Campo, SP no dia (22/06/1996),
residente  e  domiciliado  Rua  Graça  Aranha,
107, Represa, Ribeirão Pires,  SP,  filho  de
MARCIO  DE MENEZES ALVES e de MARCIA ALE-
XANDRE ALVES FRANCO.   AIDE  LUANA  DE
SOUZA,  solteira, garçonete, nascida em São
Paulo (18º Subd. Ipiranga), SP no dia
(10/10/1993), residente e domiciliada Rua
Pedro Álvares Cabral, 301, Santa Luzia, Ribeirão
Pires, SP, filha de AIRTON XAVIER DE SOUZA e
de JOSEFA RODRIGUES DE LIMA.              
RICHARD  ALMEIDA  SILVA,  solteiro, segu-

rança, nascido em Mauá, SP no dia
(04/03/1991),  residente  e  domiciliado Rua
Pietro Dunda, 166, Bocaina,  Ribeirão  Pires,  SP,
filho  de  JOSÉ SIDINEI DA SILVA e de SIMONE
RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA. SILVIA   BOR-
GES   LEAL,      solteira,  auxiliar adiministrativa,
nascida em São Paulo, SP no dia  (03/03/1989),
residente e domiciliada Rua Pietro Dunda, 166,
Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filha de NOEL FER-

REIRA LEAL e de MARLEIDE BORGES LEAL.                                       
PABLO  ANDRÉ  CACHEFO,  divorciado,

motorista, nascido  em  Santo  André, SP no dia
(12/03/1985),  residente  e  domiciliado  Rua
Mário Alexandre  Gordo  Martins,  216,
Roncon, Ribeirão Pires, SP, filho de EUZÉBIO
BERNARDI CACHEFO e de ISABEL CRISTINA
CAMPELLO.      MICHELLE  ALEXANDRINO,  sol-
teira, técnica de enfermagem,  nascida  em  São
Caetano  do  Sul, SP no dia (14/11/1985), resi-
dente e domiciliada  Rua  Silvinha  Teles, 216,
Vila Camilópolis, Santo André, SP,  filha  de
AGNALDO  ALEXANDRINO  e  de CÉLIA APARE-
CIDA DOS SANTOS ALEXANDRINO.       
SÉRGIO  PINTO  RIBEIRO,  divorciado, lami-

nador, nascido  em  Mauá,  SP  no dia
(31/05/1974), residente e domiciliado Rua
Campinas, 25,  São Caetaninho, Ribeirão Pires,
SP, filho de JOSÉ PINTO RIBEIRO e de HELENA
DE MORAES RIBEIRO.  GISELE  FRANCISCO  DA
SILVA, solteira, auxiliar de  limpeza,  nascida
em  Mauá,  SP  no  dia (04/01/1986), residen-
te e domiciliada Rua Campinas, 25, São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de MILTON
JOÃO DA SILVA e de ADELAIDE FRANCISCO.                                     
FERNANDO  PEREIRA  DOS  SANTOS,  divor-

ciado,  mecânico, nascido em São Bernardo do
Campo, SP no dia (09/04/1971), residente e
domiciliado Rua  Marechal  Arthur  da  Costa  e
Silva, 217, Vila Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filho
de JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS e de NEILDE
MOURA LIMA.   CRISTIANA  SANTOS  BELMON-
TE, viúva, auxiliar de dep.  pessoal,  nascida  em
Mauá,  SP  no  dia  (08/04/1981), residente e
domiciliada Rua Marechal  Arthur  da Costa e
Silva, 217, Vila Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filha
de JOAQUIM MAURILIO DOS SANTOS e de
ZENAIDE PEREIRA DE GODOY SANTOS.                                                               
MAXWELL  FERNANDO  ANTUNES  DA

SILVA, solteiro, professor  de educação física,
nascido em Mauá, SP no dia (26/10/1984), resi-
dente  e  domiciliado Rua Emílio Ribas, 132,
Centro Alto, Ribeirão Pires, SP, filho de ELIAS
DA SILVA e de LAURINDA ANTUNES DA SILVA.
LUCIANA  AMORIM PONTES, divorciada, enfer-
meira, nascida  em  São  Paulo  (2º  Subd.
Liberdade), SP no dia (14/12/1979), residente
e domiciliada  Rua  Emílio  Ribas, 132, Centro
Alto, Ribeirão Pires, SP, filha de PAULO PONTES
e de GILDETE AMORIM DA SILVA PONTES.            
BRUNO  FELIPE  RAPOSO,  solteiro, técnico

de manutenção,  nascido  em  Mauá,  SP  no dia
(21/07/1990), residente e domiciliado Rua
Primo Bertoldo,  16,  Represa, Ribeirão Pires,
SP, filho de NANCI FRANCELINA RAPOSO. EDI-
LENE   PEREIRA   DE  ARAUJO,  divorciada,
doméstica,  nascida em São Paulo, SP no dia
(24/06/1987), residente e domiciliada Rua
Primo  Bertoldo, 16, Represa, Ribeirão Pires,
SP, filha de SANTOS PEREIRA DE ARAUJO e de
MARLENE PEREIRA DE ARAUJO.                     
FABIO  OLIVEIRA DOS SANTOS, solteiro, sol-

dador, nascido  em  Senhor  do  Bonfim,  BA no
dia  (21/07/1978), residente e domiciliado Rua
do  Triunfo, 24, casa 02, São Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filho de FRANCISCO DOS
SANTOS e de JULIA OLIVEIRA DOS SANTOS.
ALCIMARA NASCIMENTO MOREIRA, solteira,
ajudante de  cozinha,  nascida  em Paraíba do
Sul, RJ no dia (12/10/1983), residente e domici-
liada Rua do Triunfo, 24, casa 02, São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filha de JORGE
MOREIRA e de MARIA LUIZA NASCIMENTO
MOREIRA.    

ÂNDERSON  PEÇANHA  PAES,  solteiro,
motorista, nascido  em  Araçatuba,  SP  no  dia
(29/10/1984), residente e domiciliado Rua  das
Pitangas,  35,  Aliança, Ribeirão Pires, SP, filho
de ÂNGELA MARIA PEÇANHA PAES. GILCIARA
ALVES  DOS  ANJOS,  solteira, do lar, nascida
em  Guarujá,  SP  no  dia  (29/09/1985), resi-
dente e domiciliada Rua das  Pitangas, 35,
Aliança, Ribeirão Pires, SP, filha de MAGNO
CANDIDO DOS ANJOS e de GILDETE BRITO
ALVES.                                 
MIKE   GUIMARÃES   DA  CONCEIÇÃO,  sol-

teiro, estocador de resido, nascido em Mauá,
SP no dia (18/09/1992), residente e domiciliado
Rua  Babilônia, 775, Colônia, Ribeirão Pires, SP,
filho de CLAUDINO DA CONCEIÇÃO e de JANETE
APARECIDA GUIMARÃES.  ADERLÂNIA   DE
BARROS   SILVA,   solteira,  cabeleireira,  nasci-
da  em  Palmeira  dos Índios, AL no dia
(18/05/1995), residente e domiciliada  Rua
Babilônia, 775, Colônia, Ribeirão Pires, SP, filha
de MARINALVA LISBOA DA SILVA.                                            
ADOLFO   BITTENCOURT   SAMPAIO,  divor-

ciado, aposentado,  nascido  em  São  Paulo,  SP
no dia (06/04/1957), residente e domiciliado
rua  João Domingues de Oliveira, 12, Centro,
Ribeirão Pires, SP, filho de EURIPEDES BITTEN-
COURT SAMPAIO e de WANDA DA SILVA

BITTENCOURT.     MARIA  JOSÉ  BICUDO,  divor-
ciada, funcionária pública,  nascida  em  Itu,  SP
no  dia  (30/09/1965), residente e domiciliada
rua  João Domingues de Oliveira, 12, Centro,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ MARIA BICUDO
e de GLAUCIA TRANFER BICUDO.                     
UELSON  DA  SILVA,  solteiro,  ferramentei-

ro, nascido  em  Diadema,  SP  no  dia
(09/03/1983),  residente  e domiciliado Rua
Cassiano Ricardo,  87,  Represa, Ribeirão Pires,
SP, filho de VALDENICE FREITAS DA SILVA e de
MARIA DE LOURDES LEITE. BRUNA  RODRIGUES
FRAÇÃO, solteira,  operadora de telemarketing,
nascida  em  Santo André (1º Subd.), SP no dia
(06/04/1991), residente e domiciliada  Rua
Cassiano  Ricardo,  87, Represa, Ribeirão Pires,
SP, filha de EDSON CEZAR FRAÇÃO e de MEIRE
RODRIGUES DA SILVA FRAÇÃO.     
RODRIGO  DA  SILVA  BORGES, solteiro, por-

teiro, nascido  em  Mauá,  SP  no  dia
(15/10/1994), residente e domiciliado rua Poá,
183, São Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho de
CLAUDIO COSTA BORGES e de HELENA RIBEIRO
DA SILVA GOMES.     FERNANDA DOS SANTOS
FERREIRA, solteira, do lar, nascida  em  Santo
André,  SP  no  dia  (14/09/1996), residente e
domiciliada rua Poá,  183, São Caetaninho,
Ribeirão Pires, SP, filha de JOSE EUSTAQUIO DO
NASCIMENTO FERREIRA e de SILVIA BATISTA
DOS SANTOS.                
ANDREY  BARBOSA  FIALHO,  solteiro,  ana-

lista químico,  nascido  em Santo André (2º
Subd. Utinga), SP no dia (26/08/1993), residen-
te  e  domiciliado  Rua  Pedro  Pelizon,  75,
Aliança, Ribeirão Pires,  SP, filho de ADILSON
DA SILVA FIALHO e de ANDREA LOPES BARBOSA
FIALHO.                                                               LEILA
APARECIDA DO CARMO, solteira, assistente
jurídico,  nascida  em Santo André (1º Subd.),
SP no dia (21/12/1992), residente e domiciliada
Rua Pedro Pelizon, 75, Aliança, Ribeirão Pires,
SP, filha de PEDRO DO CARMO e de MARIA
IMACULADA DE FREITAS DO CARMO.           
DEIVID  BARBOSA  DA  SILVA, solteiro, pro-

motor, nascido  em  Santo  André,  SP  no  dia
(23/07/1981), residente e domiciliado rua
Frederico  Maziero,  392,  casa  01,  Pq. Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filho  de  SEVERINO  BARBO-
SA DA SILVA e de MARIA DAS NEVES FERREIRA
DA SILVA.  LAIS  CRISTINA  ESTEVÃO,  solteira,
do lar, nascida  em  Ribeirão  Pires,  SP no dia
(25/04/1988), residente e domiciliada rua
Frederico  Maziero,  392,  casa  01,  Pq. Aliança,
Ribeirão Pires, SP, filha de OLAVO ESTEVÃO e
de SOLANGE APARECIDA DE BARROS ESTEVÃO.      
JEFFERSON  RODRIGUES  DE  ALMEIDA,  sol-

teiro, auxiliar  de produção, nascido em
Guarulhos, SP no dia  (02/10/1991), residente e
domiciliado Rua Das Goiabeiras, 21, Pilar Velho,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOSÉ RODRIGUES
NETO e de MARLENE MARIA DE ALMEIDA
RODRIGUES.               CLAUDENICE   SANTOS   DA
SILVA,  solteira,  teleoperadora  de  suporte téc-
nico, nascida em Mauá, SP no dia
(23/03/1992), residente  e domiciliada Rua Das
Goiabeiras, 21, Pilar Velho, Ribeirão Pires,  SP,
filha  de  JOSÉ  NILTON  SANTOS DA SILVA e de
MADALENA DE FATIMA DA SILVA.                                                      
LUCAS  RIBEIRO  DA  SILVA,  solteiro, técni-

co eletronico,  nascido em Mauá, SP no dia
(10/07/1995), residente e domiciliado Rua
Guarantã, 104,  Tanque  Caio,  Ribeirão  Pires,
SP, filho de LEUDECI RIBEIRO DA SILVA e de
ROSIMEIRE ANDRADE SILVA.
DANIELE  DOS SANTOS NAKAURA, solteira, ana-
lista de RH, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia
(24/06/1991), residente e domiciliada Rua
Antonieta  Colalilo  Cordeiro, 04, Jardim São
Francisco, Ribeirão Pires,  SP,  filha  de  MARIO
NAKAURA e de MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
SIMÕES.                

EDITAL DO MUNICÍPIO DE 
SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP

FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, de
nacionalidade brasileira, natural de
Jaguaruana-CE, nascido aos seis de outubro de
um mil novecentos e oitenta e quatro
(06/10/1984), operador de empilhadeira, sol-
teiro, residente na rua Pajé, nº 72, Bairro Santa
Luzia, em Ribeirão Pires-SP, filho de RAIMUN-
DO BONFIM DE OLIVEIRA e MARIA HOSANA
CORREIA DE OLIVEIRA e JOICE PAVLAK, de
nacionalidade brasileira, natural de São
Bernardo do Campo-SP, nascida aos oito de
junho de um mil novecentos e oitenta e seis
(08/06/1986), operadora de máquinas, soltei-
ra, residente na Rua General Izidoro Dias Lopes,
nº 761, Bairro Paulicéia, em São Bernardo do
Campo-SP, filha de JOSÉ ANTONIO PAVLAK e de
MADALENA MARIA SILVA PAVLAK.

EDITAL DO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP
ANDRÉ PEREIRA GARCIA, solteiro, profes-

sor de educação física, natural de Santo André-
SP, nascido no dia primeiro de janeiro de mil
novecentos e oitenta e um, residente na Rua
José Balarini, nº 18, Bairro São Caetaninho, em
Ribeirão Pires-SP, filho de CLOVIS GARCIA
GOBATO e de MARIA RAIMUNDA PEREIRA GAR-
CIA e MICHELLE CRISTINA DA SILVA, solteira,
contadora, natural de São Caetano do Sul-SP,
nascida aos vinte e cinco de dezembro de mil
novecentos e oitenta e oito, residente e domi-
ciliada na rua Vitória Régia, nº 560, Jardim
Primavera, em Mauá-SP, filha de REGINALDO
JOSÉ DA SILVA e de CLAUDIA RODRIGUES DE
SOUZA SILVA.

EDITAL DO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP
FLAVIO MARTINS DE FRANÇA, solteiro, ges-

seiro, natural de Santo André-SP – (2º Subd),
nascido no dia treze de março de mil novecen-
tos e noventa e seis, residente e domiciliada na
Rua Poá, nº 43, Vila Suissa, em Ribeirão Pires-
SP, filho de MARCOS PEREIRA DE FRANÇA e de
APARECIDA MARTINS DE SÁ e SOLANGE SAN-
TOS SILVA, solteira, vendedora administrativo,
natural de Paramirim-BA, nascida no dia vinte e
dois de dezembro de mil novecentos e noventa
e sete, residente na rua Flor de Lis, nº 19,
Chácara Maria Aparecida, em Mauá-SP, filha de
ORLANDO PEREIRA DA SILVA e de CÉLIA DOS
SANTOS.

Edital
Nos termos da legislação em vigor, ficam

convocadas, por este Edital, todos os eleitores
filiados ao Partido da Social Democracia
Brasileira – PSDB, neste município de Ribeirão
Pires – SP, para a Convenção Municipal que
será realizada no dia 08 de outubro de 2.017,
com inicio às 9:00 horas e encerramento às
11:30 horas, nas dependências da Câmara
Municipal sita à Rua João Domingues de
Oliveira, nº 12, Centro, nesta cidade, com a
seguinte

O  R  D  E  M     D O     D  I  A
a) Eleição, por voto direto e secreto,

do Diretório Municipal, que será constituído de
39 (trinta e nove) membros e de 13 (treze)
suplentes;
b) Eleição, por voto direto e secreto,

de 5 (cinco) Delegados e igual número de
suplentes à Convenção Estadual;
c) Eleição do Conselho de Ética e

Disciplina, constituído de 5 (cinco) membros
efetivos e igual número de suplentes;
Na mesma data, serão eleitos, por voto

direto e secreto, a Comissão Executiva
Municipal e seus suplentes, e os membros efe-
tivos e suplentes do Conselho Fiscal, em reu-
nião do Diretório Municipal eleito, convocada
por este Edital para às 11:30 horas, sendo o iní-
cio do credenciamento dos suplentes às 11:45
horas, no mesmo local.
Informamos que no dia 26 de setembro de

2.017, das 9:00 às 12:00 horas, a Comissão
Executiva manterá plantão, na Avenida
Francisco Monteiro, nº 220, Centro, nesta cida-
de, para protocolar o requerimento para regis-
tro de chapas completas, obedecendo ao artº
25 § 7º do Estatuto do PSDB.
Ribeirão Pires, 19 de setembro de 2.017.

JOSÉ CEZAR DE CARVALHO
Presidente

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa

RRiibbeeiirrããoo  PPiirreess

PREGÃO PRESENCIAL 15/17 – Proc.
1605/17, Registro de preços para fornecimento
de Areia, Pedra, Pedrisco, Rachão e Bica
Corrida, abertura 03/10/17 às 10h.- melhor
oferta.   Edital: de 2ª a 6ª f. Av. D. Pedro I, 10,

1148203366 –R$20,00, ou solicitados por e-
mail rgs.licitacoes@gmail.com e
www.riograndedaserra.sp.gov.br.(s/ custo).

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCES-

SO Nº 1285/2017 - PREGÃO Nº 09/2017 - O
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE
DA SERRA, SR. LUIS FABRIEL FERNANDES
DA SILVEIRA - HOMOLOGA o resultado da lic-
itação, onde a Srª Alline Sabrinne Lima

Escritório, Pregoeira adjudicou o objeto da lici-
tação em favor da empresa: ESPAÇO 2 TEC-
NOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP pelos
valores: ITEM 1 – R$ 3.230,00, ITEM 2 – R$
815,00, ITEM 3 – R$ 2.140,00, ITEM 4 – R$

1.630,00, ITEM 5 – R$ 650,00. Em, 13/09/17 - 

LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA
- PREFEITO
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Comprar um imóvel retomado por falta de pagamento pode ser um ótimo negócio, desde que você tome os cuidados a seguir

Retomados por falta de paga-
mento, os imóveis de leilões nunca
foram tão ofertados na internet
como agora. Muito abaixo do valor

de mercado, eles são uma alterna-
tiva para quem não tem pressa
para ter a casa própria e está dis-
posto a tomar alguns cuidados.

Na Caixa, líder do mercado de
crédito imobiliário no país, o
número de imóveis retomados por
inadimplência saltou 81% em um
ano. O banco retomou 8.775 imó-
veis em 2015 e 15.881 imóveis em
2016, segundo os últimos dados
divulgados.
Em agosto, pela primeira vez, a

Caixa colocou à venda 6 mil imó-
veis levados a leilão que não foram
arrematados, por meio de correto-
res e imobiliárias.
O perfil do público que arrema-

ta os imóveis de leilões também
mudou. Antes, a maioria era inves-
tidor em busca de lotes abaixo do
valor de mercado para revender.
No último ano, 83% dos imóveis
foram arrematados por pessoas
físicas, segundo um levantamento
da Zukerman Leilões.
O preço dos imóveis dos leilões

da Caixa é, em média, 30% mais
baixo que o valor de mercado ava-
liado pelo banco. Os descontos em
imóveis leiloados por bancos pode
chegar a 60%.
No entanto, não é à toa que os

preços dos imóveis leiloados são
mais baixos. É preciso estar dispos-
to a encarar alguns riscos e a tomar
alguns cuidados para que a compra
seja bem-sucedida. A seguir, confi-
ra algumas dicas para arrematar
um imóvel em leilão sem sair no
prejuízo:

1 – Não tenha pressa
O maior risco de um leilão é o

tempo que você pode demorar
para entrar no imóvel. Isso porque
muitos imóveis que vão a leilão
ainda não foram desocupados
pelos seus antigos donos. Imóvel
usado. 
Ao arrematar em um leilão,

você ganha uma carta de arrema-
tação para solicitar a desocupação,
que pode demorar mais de um
ano. Você corre o risco de ter que
brigar na Justiça para que o antigo
morador saia do imóvel.
Por isso, participar de um leilão

de imóveis só é indicado para
quem tem paciência para esperar. 

2 – Prefira imóveis desocupa-
dos
Vale lembrar que, se você tiver

que entrar com uma ação para
despejar o morador, terá um custo
adicional. O banco pode preferir
repassar esse processo de desocu-
pação da unidade ao novo proprie-
tário e, assim, evitar despesas com
taxas de condomínio em atraso e a
própria ação judicial. A partir da
venda do imóvel, taxas de condo-
mínio e impostos em atraso são de
responsabilidade do comprador.
Além disso, se o imóvel estiver

ocupado, é provável que você não
possa visitá-lo antes de fechar o
negócio. Por isso, é melhor se você
puder arrematar um imóvel que já
foi desocupado.
“Comprar imóvel em leilão não

é para amadores. O imóvel menos
arriscado é aquele que está deso-
cupado, pois muito dificilmente o
morador vai abrir as portas para o
possível comprador”, orienta
advogado especializado em direito
imobiliário Marcelo Tapai, vice-
presidente da Comissão de Defesa
do Consumidor da OAB de São
Paulo.

3 – Leia o edital com atenção
No edital, estão as principais

informações sobre o imóvel a ser
leiloado: a data do leilão, o valor
mínimo de venda, o estado de con-

servação do imóvel, quem é o ven-
dedor e de quem são as responsa-
bilidades por cada um dos custos
excedentes, como impostos e
taxas de condomínio.

4 – Tenha assessoria jurídica
Um imóvel pode ir a leilão por

atraso no pagamento do financia-
mento, quando ele vira proprieda-
de do banco, ou por via judicial,
por ações movidas por falta de
pagamento de mensalidades de
condomínio ou IPTU.
É importante consultar um

advogado que ajude a levantar as
dívidas do atual morador. Você
pode ter que arcar com débitos
deixados por ele.
O advogado também pode veri-

ficar se há ações judiciais contra a
execução do leilão. Nem sempre
os bancos esperam o julgamento
final dessas ações para colocar o
imóvel em leilão extrajudicial.
Se o proprietário não foi infor-

mado sobre o leilão de seu imóvel,
ele pode entrar com uma ação
para anular o negócio, mesmo que
ele já tenha sido arrematado.

5 – Faça pesquisa de preços
É importante pesquisar o valor

de mercado do imóvel para avaliar
se o desconto oferecido no leilão
compensa o risco de ter que arcar
com custos de Justiça e de refor-
ma.

Dicas de ouro para comprar 
imóvel em leilão sem arrependimento

É possível encontrar imóveis em leilões até 60% abaixo do valor de mercado
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