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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

Números em queda
O Governo do Estado de São Paulo,

através da Secretaria de Segurança
Pública, tornou público na última sema-
na os números relacionados a criminali-
dade e segurança nos municípios duran-
te todo o ano de 2019. A notícia boa e
animadora é que os números
caíram quando se trata de
homicídios dolosos, roubos e
furtos em geral na cidade de
Ribeirão Pires. 
No entanto, esses mesmos

números assustam quando essa estatis-
tica mostra a quantidade de estupros
ocorridos no município no ano de 2019
se comparado a 2018.
Se por um lado a quantidade de homi-

cídios caiu 55,6% de um ano para o
outro, por outro as mortes no trânsito
aumentaram 30%. Diante disso é impor-

tante salientar que os maiores culpados
pelas mortes no trânsito são os próprios
motoristas, que por muitas vezes trafe-
gam com negligência, imperícia e
imprudência e assim ocasionando aci-
dentes, muitos deles fatais, como

demonstra a estatística ora
divulgada. Atenção no trânsi-
to preserva vidas!
Também é importante

salientar a queda nos núme-
ros de crimes contra o patri-

mônio. Os números de roubos e furtos
em geral caíram 16,3% e 5,1% respecti-
vamente. Assim, é importante destacar
o trabalho realizado pelas polícias
Militar e Civil no trabalho de repressão
e investigação dos crimes.
Enfim, que essa notícia boa torne-se

corriqueira para os próximos anos!

“Índices da
Segurança Pública

melhoram em
Ribeirão Pires”

E d i t o r i a l  

A r t i g o  d a  S e m a n a

RReessttiittuuiiççããoo  ddee  ccoonnttrriibbuuiiççõõeess  
ppaarraa  mmééddiiccooss

É sabido que o regime de
previdência geral a cargo do
Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS possui um limite
para contribuição estabeleci-
do pela Lei 8.212/91 que regu-
la o custeio da Previdência
Social e estabelece em seu
artigo 28, §5º um valor máxi-
mo para o salário de benefício.

Atualmente o valor máximo
é de R$ 6.101,06. Assim, o que
passar disso, não será compu-
tado para fins de cálculo dos
benefícios previdenciários.

Caso a soma das remunera-
ções ultrapasse o limite esta-
belecido para o teto dos salá-
rios de contribuição, sobre o
valor que ultrapassar esse
limite não deve incidir contri-
buição previdenciária. Sendo

assim é indevido o pagamento
em excesso feito sobre tais
quantias.

Na prática ocorre que mui-
tos segurados ultrapassam
esse limite, sobretudo a classe
médica que na grande maioria
das vezes possui mais de um
vínculo de trabalho.

Porém o sistema do INSS
recebe as contribuições a
maior que não acrescentarão
em nada para aqueles que
contribuem.

Assim, os segurados do
INSS que efetuarem contribui-
ções previdenciárias acima do
teto não terão o valor compu-
tado ao seu favor quando for
calculado o seu benefício,
porém, podem requerer a res-
tituição desses mesmos valo-
res.

Vale ressaltar que essa res-
tituição abrange apenas os
últimos cinco anos e não todo
o período que se recolheu a
maior, conforme decisão do
STF afirmando que a prescri-
ção deve ser quinquenal.

Exemplificando a situação,
isso costuma ocorrer quando
o trabalhador possui duas ou

mais fontes de renda e ambas
efetuam descontos sem consi-
derar o que já foi debitado
pelo outro. 

Para evitar esse tipo de
equívoco, é recomendada a
conferência da soma dos ren-
dimentos que ao ultrapassar o
teto deve ser restituída, além
de se informar às fontes paga-
doras a desnecessidade de
retenção das contribuições
previdenciárias sobre os valo-
res.

Não há nenhuma vantagem
em se contribuir acima do
teto. De modo que o paga-
mento desses valores à previ-
dência configura ganho ilegíti-
mo para a União. O que possi-
bilita ao segurado requerer a
devolução das contribuições
previdenciárias pagas a mais.

Assim, é legítimo requerer
de volta os valores que foram
recolhidos a mais e que não
irão beneficiar em nada o
segurado da previdência
social.

Sandra Ferreira
Advogada Especialista em

Direito da Previdência Social
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Procon de Ribeirão Pires
irá fiscalizar filas nas
agências bancárias 

Projeto será votado na fevereiro na Câmara dos Vereadores 

Desde 2001 Ribeirão Pires
conta com legislação que trata
sobre as agências bancárias no
âmbito do município, serem
obrigadas a colocar à disposi-
ção dos usuários pessoal sufi-

ciente no setor de caixas, para
que o atendimento seja efeti-
vado em tempo razoável. 

A Lei Municipal 4.574, de
novembro de 2001, é de auto-
ria do ex-vereador Donizete da

Silva Cruz de Freitas.
Pela norma, entende-se

como tempo razoável para
atendimento até 20 minutos
em dias normais e até 30 minu-
tos em véspera e após feriados
prolongados. Caso esse tempo
não seja cumprido, os bancos
podem ser advertidos, pagar
multa de até R$ 1.000,00 e em
caso extremo,  ter a suspensão
do alvará de funcionamento,
após a quinta reincidência.

Apesar da legislação em
vigor, a sua eficácia é pequena
na cidade, por conta disso, a
Prefeitura de Ribeirão Pires
enviou a Casa Legislativa proje-
to de lei colocando o Procon
como órgão responsável para
receber as denúncias e fazer
valer a lei.

“A presente propositura visa
dar autonomia ao Procon para
que possa atuar na defesa dos
direitos dos consumidores,
recebendo denúncias, fiscali-
zando e fazendo cumpir a lei”,
diz a mensagem enviada pelo
prefeito Kiko Teixeira (PSB).

As sessões da Câmara
Municipal retornam no dia 6
de fevereiro, quando o projeto
passa a ser analisado.

Lei se aplica para todas as agências de Ribeirão Pires 

Foto: Rede Social 

Contribuintes de Ribeirão
Pires terão desconto de 5% no
IPTU 2020 para o pagamento à
vista. Também haverá, sem
desconto, a possibilidade de
parcelar o valor do imposto em
11 vezes mensais. O vencimen-
to da primeira parcela será no
dia 5 de fevereiro.

Os carnês do IPTU de
Ribeirão Pires começarão a ser
distribuídos pelos Correios nos
próximos dias. Também esta-
rão disponíveis para download
no site da Prefeitura
(www.ribeiraopires.sp.gov.br).

Caso o contribuinte não
receba o carnê até a data do
vencimento, poderá solicitar a
via impressa na Central de

Atendimento ao Munícipe –
Paço Municipal (Rua Miguel
Prisco, 288 – Centro; seg. a
sex., das 8h às 17h). 

Recadastramento para 
desconto de aposentados

no IPTU 2021
A Prefeitura informa que,

em cumprimento à legislação
vigente, entre 1º de março e
31 de outubro de 2020, apo-
sentados e pensionistas deve-
rão realizar o recadastramento
anual para garantirem o des-
conto do IPTU para o exercício
de 2021.

Informações sobre o IPTU
podem ser obtidas pelo telefo-
ne 4828-9800 - junto à
Secretaria de Finanças

Municipal, ou na Central de
Atendimento ao Munícipe.

Ribeirão Pires terá desconto no 
IPTU 2020 para pagamentos à vista

O CMDPD – Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência realizará sua
Reunião Ordinária na próxima
quinta-feira (30), às 10h, na Sala
de Reuniões do Gabinete da

Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra. 

Dentre as pautas desta reu-
nião estão: comissão eleitoral e
retirada de datas para o Fórum;
avaliação de 2019 e projetando

para 2020. 
Todos os conselheiros estão

convocados a participar, bem
como, interessados em geral
podem acompanhar o encontro
dos conselheiros.

Direitos da Pessoa com Deficiência
Carnês também irão pelos Correios

Foto: Rede Social 

Que em Rio Grande da
Serra o vereador Jhol Jhol
(PSD) anda de olho na vaga de
vice-prefeito.

***
Que o parlamentar intensi-

ficou as andanças pela cidade
e também as aparições nas
redes sociais. 

***
Que Jhol Jhol está levando a

sério o ditado: “Quem não é
visto não é lembrado”.

***

Que o legislador não escon-
de a intenção de fazer dobra-
dinha com a escolhida do
Governo, Professora Marilza
(PSD).

***

Que Jhol Jhol terá um tra-
balho árduo. Gilvan
Mendonça, secretário de
Desenvolvimento e Turismo,
também corre pela vaga.

***
Que recentemente em

entrevista ao Programa Entre
Amigos, Gilvan se mostrou
preparado para ocupar o
posto de vice-prefeito. Deu
uma lição de política, grupo e
conhecimento sobre a cidade.

***

Que Gilvan se mostrou
firme e disparou fazer parte
do grupo que possui o melhor
prefeito da história da cidade,
Gabriel Maranhão
(Cidadania).

Que Gilvan fez questão de
salientar que Gabriel
Maranhão foi o prefeito que
mais fez pela cidade. 

***
Que em Ribeirão Pires, a

cadeira de vice-prefeito tam-
bém anda disputada.

***

Que no grupo do pré-candi-
dato Amigão D’Orto (PTC), as
conversações avançaram e
nos próximos dias poderá
haver novidades.

***

Que Clóvis Volpi (PL), postu-
lante ao Paço da Estância,
também estuda o vice.

***

Que o vereador Rubão
(PSD) trabalha para ser o indi-
cado. Rubão é visto com Clóvis
em vários eventos pela cidade.

***

Que também na lista de
possível vice na chapa de
Clóvis está a pastora Marli
Silva, dirigente das mulheres
do PL na Estância.

***
Que Gabriel Roncon (PTB),

é o único vice com vaga
garantida. Vice-prefeito de
Ribeirão Pires, deve permane-
cer na dobradinha rumo a ree-
leição do prefeito Kiko
Teixeira (PSB). Caso o prefeito
não seja candidato, Gabriel
que fará a escolha do seu vice.

EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..
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A Prefeitura da Estância
Turística de Ribeirão Pires deu
início na manhã desta segunda-
feira, dia 27, ao programa “A Vez
dos Bairros”, que intensifica os
serviços de zeladoria em diferen-
tes regiões da cidade. A primeira
área contemplada é o Jardim
Caçula. Vias e espaços públicos
do bairro estão recebendo inter-
venções estruturais – desde
tapa-buraco até a manutenção
da sinalização viária.

Pelo programa, o Jardim
Caçula terá mais de 300 metros
de calçadas refeitas; manuten-
ção nas duas escolas municipais
– E.M. Herbert José de Souza e a
unidade provisória da E.M. Kátia
Regina Carvalho Ribeiro), no
campo de futebol do bairro,
lavagem de placas de trânsito e
pintura de sinalização de solo;
poda de árvores pela Defesa
Civil; manutenção nas academias
ao ar livre e na iluminação públi-

ca; tapa-buraco; nivelamento de
vias de terra; além de limpeza de
córregos e desassoreamento.

Nessa semana, terá início a
obra de recapeamento asfáltico
da Rua Graça Aranha. Unidade
de Saúde da Família e outros
espaços de atendimento do bair-
ro também receberão melhorias.

No lançamento da ação no
Jardim Caçula, o prefeito Adler
Teixeira – Kiko, explicou aos
moradores e profissionais que

estão atuando no programa o
caminho percorrido até a inten-
sificação das ações de zeladoria
nos bairros.

“Quando assumimos a
Prefeitura, em 2017, priorizamos
a reorganização administrativa e
financeira do município, garan-
tindo a retomada de serviços
essenciais. Negociamos e rene-
gociamos dívidas que superavam
os R$ 200 milhões. Com isso,
retomamos e inauguramos
obras em diferentes regiões,
além de iniciar novos projetos,
que estão em andamento.
Reforçamos, agora, as ações de
manutenção nos bairros, aten-
dendo solicitações dos morado-
res”, disse.

População aprova a novidade
Os moradores do Jardim

Caçula estão animados com o
programa “A Vez dos Bairros”.
Rita Lima Ferreira Almeida, de 54
anos, tem um comércio há mais
de 15 anos na Rua Graça Aranha
– via que será beneficiada com
asfaltamento. “Vai ficar uma

maravilha, principalmente em
dias de chuva, onde eu vejo
muito carro derrapar no parale-
lepípedo”, declarou.

A comerciante contou que
aguardava a intervenção há
algum tempo. “Precisávamos
desse asfalto. O prefeito esteve
aqui no ano passado, conversou
com a gente e ouviu nosso pedi-
do, prometeu que iria fazer o
asfaltamento e agora está entre-
gando conforme prometido”,
contou Rita.

Cerca de 20 mil pessoas resi-
dem no Jardim Caçula, bairro
com alto adensamento, localiza-
do a cerca de 11,5 km do Centro
de Ribeirão Pires. A região é a
primeira a receber o programa
“A Vez dos Bairros”. Participam
da ação, em esquema de muti-
rão, diferentes setores da
Prefeitura – profissionais de
Serviços Urbanos, Obras,
Transportes e Trânsito, Defesa
Civil, Educação, Saúde,
Assistência Social, Participação e
Inclusão Social, equipes de fisca-
lização, entre outros.

Ribeirão Pires intensifica manutenção
de vias no “A Vez dos Bairros”

Manutenção de vias é um dos objetivos desse novo programa que começou ontem na Estância Turística

Programa da Prefeitura promove melhorias de capinação, limpeza, melhoria em ruas e ações de zeladoria
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Pacientes com asma alérgica grave terão
novo medicamento ofertado pelo SUS
Segundo o Ministério da Saúde, a asma está entre os problemas respiratórios mais comuns no país e atinge cerca de 20 milhões de brasileiros

Uma boa notícia para
pacientes que sofrem de asma
alérgica grave. A partir de
agora, o Sistema Único de
Saúde (SUS) oferecerá mais
uma opção de tratamento. O
medicamento Omalizumabe,
indicado para controle dos
casos graves da doença, estará
disponível de forma gratuita
para quem precisa. 

De acordo com o Ministério
da Saúde, a asma está entre os
problemas respiratórios mais
comuns no país e atinge cerca
de 20 milhões de brasileiros.
De 5% a 10% desse total são
casos graves.

O Omalizumabe é utilizado
quando os sintomas da doença
são diários ou contínuos e sem
resposta ao tratamento já dis-
ponível no SUS. Até então, o
sistema público de saúde ofe-
recia medicamentos anti-infla-
matórios e de alívio à falta de
ar (corticóides inalatórios e
beta-2 agonista). A incorpora-
ção do medicamento é uma
resposta ao resultado de con-

sulta pública promovida pela
Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias
no Sistema Único de Saúde
(Conitec). Mais de 2,3 mil pes-
soas relataram que, com o uso
da substância, observaram
melhorias e redução das crises.

O remédio é indicado para
adultos e crianças acima de 6
anos com asma alérgica de
moderada a grave. A adminis-
tração do medicamento é feita

quando não se consegue con-
trolar a doença, mesmo com
uso de corticóide inalatório
associado a um beta2-agonista
de longa duração. Ele é aplica-
do por via injeção em doses
que variam conforme o peso do
paciente e a gravidade da
doença. A substância liga-se a
uma proteína presente no san-
gue de pacientes com asma
alérgica e, dessa forma, previne
a ocorrência de crises alérgicas.

O Omalizumabe é aplicado por via injeção em doses específicas 

Foto: Rodrigo N
unes/M

inistério da Saúde

Quais são os sintomas da asma?
A asma tem sintomas bem característicos, mas alguns deles podem

ser confundidos com os de outras doenças. Para um diagnóstico ade-
quado ou seguro, o ideal é procurar um profissional de saúde assim que
sentir qualquer desconforto. Os principais sintomas são: tosse seca, chia-
do no peito, dificuldade para respirar, respiração rápida e curta, descon-
forto torácico e ansiedade.

A asma pode desencadear uma série de processos que podem resul-
tar em complicações, algumas graves, sendo as principais complicações
da asma: Capacidade reduzida de se exercitar ou fazer outras atividades,
insônia, alterações permanentes no funcionamento dos pulmões, tosse
persistente, dificuldade para respirar (a tal ponto que precise de ajuda -
ventilação), hospitalização e internação por ataques severos de asma,
efeitos colaterais de medicações usadas para controlar a asma e em
casos extremos: morte.

Cerca de 120 servidores públi-
cos das sete cidades da região par-
ticiparam, na sexta-feira (24), do
primeiro encontro da Formação
Regional para Trabalhadores do
Sistema Único de Assistência Social
(Suas), promovida pelo Consórcio
Intermunicipal Grande ABC. O
evento foi organizado pelo Grupo
de Trabalho Assistência Social da
entidade regional, com o objetivo
de fortalecer as políticas assisten-
ciais no âmbito regional.

O encontro inaugural da forma-
ção contou com a palestra de

Valéria Alves Escudeiro
Giovannetti, mestra em Serviço
Social pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC). A
especialista abordou sobre os pro-
cessos históricos que permitiram a
implementação de políticas públi-
cas no país e apresentou reflexões
sobre a prática profissional dos ser-
vidores. A dinâmica do encontro
possibilitou também troca de
experiências entre os participan-
tes.

Para Valéria, os servidores pre-
cisam conhecer a história para dis-

cutir ações específicas voltadas
para a realidade local e fortalecer a
identidade da população. “Esse
encontro está mostrando o quanto
temos de história viva. A formação
é importante para os trabalhado-
res do Suas porque são momentos
que permitem rever teoricamente
a nossa prática profissional e de
trocar conhecimento”, destacou.

A formação regional terá
encontros mensais ao longo deste
ano, com palestras que abordam o
fortalecimento e a consolidação do
Suas nas sete cidades.

Servidores públicos que atuam 
com  social iniciam formação regional 
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O Departamento de Estradas
de Rodagem (DER), órgão vin-
culado à Secretaria de Logística
e Transportes, realiza a
Operação Pare e Siga na
Rodovia Índio Tibiriçá (SP-031)
desde sábado (25), das 7h às
17h. A ação (registrada entre os
kms 33,1 e 33,4; 37 e 41; e 45 e
50) vai até o dia 1º de fevereiro.

Na rodovia, o DER realiza
aplicação de micro pavimento

asfáltico e fresagem. Durante
os trabalhos, as pistas contam
com sinalização específica
(cones, cavaletes e placas), con-
forme regulamenta o Conselho
Nacional de Trânsito (Contran).

Além disso, viaturas da
Unidade Básica de
Atendimento (UBA) darão
apoio aos usuários na orienta-
ção do tráfego.

O Departamento deu iní-

cio,em junho de 2019, às obras
de recuperação pontual do
pavimento e sinalização na SP
031, do Km 33,1 ao 70,3, bene-
ficiando os municípios de São
Bernardo do Campo, Santo
André, Ribeirão Pires e Suzano.
O investimento por parte do
Governo do Estado é de R$
19,08 milhões.

No Km 68, a SP 031 foi altea-
da em 0,70m para prevenir os
constantes alagamentos. O sis-
tema de drenagem também
está sendo ampliado.

São realizadas ainda obras
para implantação de cortina
atirantada, que dá estabilidade
ao talude.

Já no Km 59,8, um dispositi-
vo de acesso de retorno está
sendo construído. Serão
implantados ainda dispositivos
no Km 58,5 e no Km 60,8. 

A pista será separada até o
km 62,3, melhorando a segu-
rança de motoristas e usuários
evitando conversões proibidas.

O prazo previsto de conclu-
são é junho de 2020.

Rodovia Índio Tibiricá está
com operação Para e Siga 

Obras de melhorias estão sendo realizadas na pista 

Operação vai até o dia 1º de fevereiro 

Foto:Reprodução Redes Sociais
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Ribeirão Pires reduz homicídios e todas 
as modalidades de roubos e furtos em 2019

Números foram apresentados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo

Ribeirão Pires encerrou o
ano de 2019 com reduções nos
indicadores de casos e vítimas
de homicídios. 

Todas as modalidades de
roubos e os índices de furtos
em geral e de veículos também
apresentaram redução.

Os casos de homicídios
dolosos recuaram 55,6% no
ano, passando de nove mortos
para quatro casos. 

No entanto, os números de
homicídios culposos no trânsi-
to tiveram um aumento de
30% em Ribeirão Pires, passan-
do de 10 para 13 casos.

Já a lesão corporal em
decorrência de acidente de
trânsito se manteve estável.
Foram 82 casos em 2018 e 80
em 2019. 

Agora, um dado extrema-
mente preocupante para a
Estância Turística foi o cresci-
mento vertiginoso no número
de estupros. 

Neste crime aconteceu uma
elevação de 94,4%, saltando de

18 episódios em 2018 para 35
no ano passado.

Roubos e furtos

Também houve redução em
todas as modalidades de rou-
bos na cidade. 

Os roubos em geral recua-
ram 16,3%, com 75 casos a
menos – passou de 459 para
384. 

Os roubos de carga, comum
na região devido Ribeirão Pires
ser cortada pela Rodovia Índio
Tibiriçá, caíram 75%, reduzindo
de 24 casos em 2018 para seis
em 2019.

Nos roubos de veículos a
queda foi de 23,5% ou de 44
em números absolutos. Com
143 ocorrências no ano passa-
do, ante 187 no ano de 2018.

A tendência de queda se
estendeu para furtos de veícu-
los, que caíram 9,05%. Foram
232 casos em 2018 e 211 em
2019. 

Entre roubos e furtos de

automóveis, que totalizaram
354 casos em 2019, 148 foram
recuperados pela Polícia.

Já o número de furtos em
geral também reduziu. A dimi-
nuição foi de 5,1%. Em 2018
foram 587 episódios e em 2019
557.

Produtividade

O trabalho realizado pelas
polícias, seja militar ou civil em
2019 tiveram os seguintes
numeros.

Com relação às drogas
houve oito ocorrências por
porte de entorpecentes, nove
por tráfico e três apreensões
de drogas.

Houve 10 ocorrências por
porte ilegal de arma e 17
armas apreendidas.

171 pessoas foram presas
em flagrante no ano passado,
137 presas por mandado e
outras 276 prisões efetuadas;
num total de 780 inquéritos
instaurados.

Operação da Polícia Civil é realizada semanalmente em diferentes pontos

Foto: W
agner Lim

a/Folha RP 
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Pedestre é vitima de 
atropelamento na Sapopemba
Uma mulher foi atropelada

enquanto caminhava pela Estrada
de Sapopemba, no último dia 12.
Conforme a vítima, o motorista do
carro envolvido no acidente não
prestou socorro e fugiu do local.

Segundo o boletim, a vítima
desceu de um ônibus no Jd.
Petrópolis e andou por 50 metros.
Momento em que um veículo
cinza com insulfilm escuro veio em
sua direção em alta velocidade
causando o atropelamento. 

Após o acidente, a vítima pro-
curou atendimento médico, sendo
constatado ruptura de tendão em
seu pé esquerdo. Até o momento
o motorista não foi identificado.

Mulher tem dedo arrancado
durante briga no bairro Santana

Uma mulher de 40 anos teve o
dedo arrancado por um desconhe-
cido durante uma briga no bairro
Santana, no último dia 18.

Segundo o boletim, a vítima
estava em companhia de seu
namorado, irmão e cunhada, em
frente à Paróquia Sant'Anna,
quando três homens se aproxima-
ram e começaram a agredi-los.

A vítima informou à Polícia Civil
que ao tentar defender o seu

irmão, um homem veio a morder
o seu dedo mínimo e a arrancá-lo,
vindo a fugir do local em um Ford
Ka. Até o momento ninguém foi
preso.

Moradora perde R$ 8 mil após
ter cartão trocado por criminosos

Uma moradora da Vila Sueli
teve o seu cartão bancário trocado
dentro de um supermercado, no
último dia 21. O casal de suspeitos
causou o prejuízo de R$ 8 mil reais
em poucos minutos.

Segundo o boletim, a vítima
compareceu ao caixa 24h, localiza-
do dentro do supermercado
Compre Bem, para realizar uma
transação bancária. Ao finalizar a
operação foi comunicada por um
desconhecido de que havia deixa-
do sua conta aberta. 

Ao retornar, foi ludibriada a
entrar com a senha pessoal no sis-
tema. Momento em que uma
mulher se aproximou e realizou a
troca dos cartões bancários, fican-
do em posse do cartão da vítima.  

Em pouco tempo a vítima foi
comunicada pelo banco de que
haviam saques, contratação de
crédito e débitos efetuados em
sua conta. 

A Polícia foi acionada para ave-
riguar o crime de estelionato.

As péssimas condições da
Estrada dos Fernandes, em
Ribeirão Pires, voltaram a contri-
buir com roubos de carros na
região. Assim como no caso
publicado em dezembro pela
Folha, no roubo do último sába-
do (24), os criminosos aproveita-
ram a redução da velocidade do
motorista por conta de um bura-

co para então abordá-lo.  
Segundo informações do

boletim de ocorrência, quatro
pessoas participaram da ação
criminosa que resultou no roubo
de um Logan preto e três male-
tas de ferramentas de trabalho
da vítima, que atua como mecâ-
nico de refrigeração, um apare-
lho celular, documentos e o uni-

forme completo da empresa em
que trabalha o motorista. 

De acordo com relatos do
motorista, o grupo de criminosos
fazia o uso de uma arma de fogo,
além de um veículo Fox preto
com massa corrida no capô que
auxiliou na fuga do local.  Por
conta da rápida ação do bando, o
homem não soube dar mais
detalhes sobre as características
dos autores. Ele estima que o
prejuízo total seja de 38 mil
reais. 

No roubo ocorrido em dezem-
bro, a vítima afirmou tratarem-
se de três indivíduos armados
que aproveitaram a redução da
velocidade por conta do desnível
da estrada para executar o
roubo.  

Em ambos os casos, os moto-
ristas foram orientados a compa-
receram ao Setor de
Investigações Gerais da
Delegacia de Polícia em Ribeirão
Pires, para realizarem o possível
reconhecimento fotográfico dos
autores dos crimes.

Criminosos aproveitam a redução da velocidade para abordar motoristas

Os buracos estão presentes em diferentes pontos da Estr, dos Fernandes

Buraco volta a ajudar em
roubo de carro na Estância

A Polícia Militar de Mauá pren-
deu em flagrante, na madrugada
da última quinta-feira (23), dois
jovens responsáveis por roubar
um veículo em Mauá. Um menor
que também participou da ação
criminosa foi localizado e apreen-
dido.  

Após a comunicação do roubo
e em posse das características dos
acusados, os policiais passaram a
realizar diligências pela região da
divisa de Mauá com São Paulo.

Segundo informações, a vítima foi
bem enfática quanto às caracte-
rísticas dos criminosos, relatando
ainda que um deles possuía uma
tatuagem no braço e escoriações
na perna. Um popular ainda
acrescentou aos policiais que se
tratava de moradores da divisa de
Mauá com São Paulo. 

Após diligências realizadas pela
região, os três suspeitos foram
localizados na Avenida Cidade de
Mauá, enquanto o carro foi locali-

zado na região do Parque das
Flores, em São Paulo. 

O trio foi encaminhado a
Delegacia de Polícia Dr. Evandro
Lima, em Ribeirão Pires, onde os
jovens de 21 e 23 anos tiveram
prisão preventiva representada.
Já no caso do menor de idade, o
delegado de plantão determinou
a apreensão em flagrante, levan-
do em conta que o crime foi prati-
cado mediante à grave ameaça
contra a vítima.

Polícia Militar localiza assaltantes e
recupera veículo roubado em Mauá

Um homem de 34 anos,
morador de Ribeirão Pires, foi
espancado após reagir a um
assalto na rua Itambé, próximo à
estação de trem Prefeito Celso
Daniel, em Santo André. O caso
ocorreu por volta das 23h30 do
dia 17 quando o morador, que
exerce a função de pintor, esta-
va voltando para casa após o tra-
balho. No entanto, a vítima só
registrou o ocorrido junto a
Polícia Civil de Ribeirão Pires no
último dia 20. 

Segundo informações,
P.H.V.S estava a caminho da
estação de trem quando foi
abordado por um homem, que
sob grave ameaça solicitou a
entrega dos seus pertences. O
morador constatou que o indiví-
duo não estava portando uma
arma e, por isso, entrou em
briga corporal com o suspeito. 

A vítima não reparou que o
assaltante estava acompanhado
de mais dois homens. O trio,
aproveitando-se da ausência de

testemunhas, espancou o mora-
dor até o seu desmaio, vindo a
subtrair os pertences da vítima
logo em seguida. 

P.H.V.S foi socorrido e enca-
minhado ao Hospital Casa da
Esperança, em Santo André,
onde ficou hospitalizado até dia
19.

O caso foi encaminhado ao 1º
DP de Santo André, e a vítima
orientada a  proceder com o
reconhecimento fotográfico dos
possíveis autores do crime. 

Morador é espancado por três após
reagir a um assalto em Santo André

Foto: Reprodução/ Google M
aps
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Você também pode ter suas fotos publicadas no Giro da Folha, envie para o nosso Whats 99654-3215. Não esqueça da legenda!

Momentos do Curso de Padaria Artesanal, 
promovido através do Fundo Social de
Solidariedade de Rio Grande da Serra 

Professor Miguel Barbosa em trabalho durante a
Copa São Paulo de Futebol Juniores 2020, junto do
goleiro Léo do Botafogo/SP, do goleiro Caio da Ponte
Preta e de Pablo Ruan, 15 anos, jogador que quebrou
o Recorde do Neymar e passou a ser o jogador mais

novo a jogar uma partida da Copa São Paulo
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Você também pode ter suas fotos publicadas no Giro da Folha, envie para o nosso Whats 99654-3215. Não esqueça da legenda!

Confira quem esteve presente no evento “Pai Tá Online”, 
no Canoa Quebrada em Ribeirão Pires
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Ribeirão divulga ações
solidárias em 2020

O Fundo Social de Ribeirão
Pires divulgou o calendário de
campanhas solidárias que serão
realizadas pela entidade em 2020.
Durante todo o ano, atividades
são promovidas para arrecadar
donativos encaminhados para ins-
tituições assistenciais do municí-
pio que atendem pessoas em
situação de vulnerabilidade social.

Todos os meses até o final de
dezembro, o Fundo Social está de
portas aberta para receber a doa-
ção de alimentos. A campanha
permanente é reforçada em
ações promovidas com a
Prefeitura, a exemplo da arreca-
dação feita no Festival do
Chocolate. 

Entre os dias 3 de fevereiro e 6

de março, a entidade realizará a
primeira campanha de arrecada-
ção de ração para cães e gatos.
Entre 16 de março e 29 de maio, o
Fundo Social arrecadará fraldas. A
partir do dia 21 de maio, terá iní-
cio a campanha do Agasalho.
Entre 3 de setembro e 2 de outu-
bro, será a vez da campanha de
arrecadação de brinquedos. 

Todos os donativos poderão
ser levados por moradores e
empresa da cidade diretamente
ao Fundo Social, situado na
Avenida Francisco Monteiro,
2.940, Santa Luzia. 

Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone 4824-8236
ou pelo e-mail fundosocial@ribei-
raopires.sp.gov.br. 

RGS passa a ter ponto de
descarte de pilhas e baterias 

Unidade de recolha está localizado no Paço Municipal 

A Prefeitura de Rio Grande da
Serra, através da Secretaria do
Verde e Meio Ambiente, em par-
ceria com a empresa Green
Eletron, implantou no município o
“Programa Green Recicla Pilhas”.
Este projeto foi desenvolvido para
o descarte consciente de pilhas e
baterias.

O primeiro coletor foi posicio-

nado no rol de entrada do prédio
da Prefeitura, situado à Avenida
Dom Pedro I, nº10 – Centro. A par-
ceria visa disponibilizar coletores
em outros prédios públicos ainda
este mês.

Podem ser descartados, bate-
rias portáteis, pilhas recarregáveis,
pilhas alcalinas e  pilhas comuns
de zinco-manganês.

Não serão recolhidas baterias
de lítio, como as de celulares,
essas deverão ser descartada em
coletor eletrônico.

A iniciativa vem de encontro ao
projeto Fábrica de Ideias promovi-
do pela Etec de Rio Grande da
Serra e apoiado pela
Administração Municipal. Pelo
projeto, estudantes dos cursos de
Administração de Empresas e
Recursos Humanos, propõe inicia-
tivas e leis para melhorar a vida
dos moradores de Rio Grande da
Serra e proteger o Meio Ambiente.

No dia 4 de dezembro do ano
passado, a Câmara Municipal
aprovou legislação neste sentido.
Pela lei, a Prefeitura passa a ter
obrigação de cuidar da destinação
final de pilhas, baterias e lâmpadas
a base de mercúrio.

“Um projeto importante, a sala
de aula inteira pensando na pre-
servação da natureza. Ficamos
felizes pelos vereadores entende-
rem a proposta”, disse no dia da
aprovação da matéria, Laura
Ágata Rodrigues, aluna de
Recursos Humanos e coautora da
legislação.

Qualquer cidadão pode entregar o mateiral na sede do Executivo 

Foto: Priscila Zam
botto/PM

RGS

Campanha “Desapega”
O Fundo Social de Ribeirão Pires

dá sequência à campanha
“Desapega”. Na ação solidária,
moradores podem contribuir com
a doação de roupas e calçados em
bom estado. As peças serão utiliza-
das no projeto social da Lojinha do
Bem, sediada na entidade munici-
pal.

Pessoas que tenham camisas,
calças, vestidos, blusas, calçados,

entre outras roupas, poderão levar
a doação diretamente ao Fundo
Social, situado na Avenida
Francisco Monteiro, 2940, bairro
Santa Luzia. A entidade está rece-
bendo doações de peças para
todas as idades – desde o infantil
até adulto.

Mais informações sobre a cam-
panha Desapega podem ser obti-
das pelo telefone 4824-8236.
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Parque Pérola sediará
Feira de Artesanato 
Evento valoriza produtores locais e é opção de passeio com atrações gratuitas 

O Fundo Social de Ribeirão Pires
promoverá nos dias 8 e 9 de feve-
reiro, das 10h às 17h, a primeira
Feira de Artesanato do Parque
Pérola da Serra em 2020. Com o

tema “Folia”, a atividade reunirá
peças de artesãos locais voltadas
aos festejos de Carnaval. O Parque
está situado na Rua Diamantino de
Oliveira, 220, Jd. Pastoril. 

A atração tem entrada gratuita.
Durante a Feira, os artesãos
expõem diferentes produtos, entre
os quais caixas de madeira, velas,
roupas para pets, acessórios, cro-
chê, bolsas, linha de decoração e
bonecas de pano. 

Além da Feira de Artesanato,
nos dias 8 e 9 de fevereiro o
Parque Pérola sediará, às 10h, aula
gratuita de yoga. No sábado, dia 8,
das 14h às 16h, será realizado
workshop sobre “Bolsa Multiuso”,
para pessoas com idade a partir de
7 anos. A atividade será ministrada
por Douglas de Gal.

Para participar do workshop e
da aula de yoga, será necessária
inscrição prévia pelos telefones
4824-3086 ou 4824-8236.  As
vagas são limitadas.

A Feira de Artesanato acontece
em área coberta. Estacionamento
gratuito. 

Feira é gratuita e aberta para população em geral 

Foto: Divulgação

Escola de Música com inscrições abertas
Estão abertas as inscrições para

os cursos gratuitos da Escola
Municipal de Música de Ribeirão
Pires. Até o dia 7 de fevereiro, os

interessados nos cursos formativos
e educativos deverão comparecer
à sede da Escola de Música, locali-
zada na Rua Olímpia Cata Preta,

185 – Centro (segunda a sexta-
feira, das 9h às 19h, e aos sábados,
das 9h às 12h). Confira os cursos
em www.ribeiraopires.sp.gov.br.

Foto: Divulgação

Garoto Cósmico é
atração no Ponto MIS

Nesta semana a Prefeitura de
Rio Grande da Serra realizará o
encerramento da programação
especial de férias do Pontos MIS.

Ao longo do mês de janeiro
foram apresentados filmes para o
público infantil; a organização exi-
biu animações nacionais como o
filme Bruxarias, O Menino e o
Mundo e Historietas
Assombradas. Na quarta-feira
(29), será exibida a animação
“Garoto Cósmico”.

Serão duas sessões no Teatro
Municipal Primeira-Dama Zulmira
Jardim Teixeira às 9h e às 14h. O

filme é livre para todas as idades.
Vale lembrar que não é necessário
a retirada de ingressos antecipa-
dos.  

Sinopse: Cósmico (Aleph
Naldi), Luna (Bianca Rayen) e
Maninho (Mateus Duarte) vivem
em um mundo futurista, onde as
vidas são inteiramente programa-
das. Uma noite eles se perdem no
espaço, enquanto buscam obter
mais pontos para ganhar um
bônus na escola. Eles então desco-
brem um universo infinito, esque-
cido num pequeno circo, onde
vivem novas experiências.

Teatro Municipal de Rio Grande sediará o evento nesta quarta-feira (29)
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Copa Mazza de Ciclismo
atrai 300 esportistas

Evento foi realizado no dia 19 de janeiro 

Cerca de 360 ciclistas ama-
dores e profissionais participa-
ram no último domingo, 19 de
janeiro, da Copa Mazza de
Ciclismo em Ribeirão Pires. A
prova foi organizada pela
Mazza Eventos e Ciclismo, com
o apoio da Prefeitura da
Estância Turística de Ribeirão

Pires, através da Secretaria de
Esportes, da Orbea e da Ert.

Confira o ranking por cate-
goria:

ELITE OPEN MASCULINO
Alison Ferreira de Souza

(Guaratinguetá Trinx);
Vítor Gustavo Silvestre

Teixeira (Instituto Althon/São

José dos Campos);
Guilherme Soares (Taubaté

Cycling Team/Tarumã);
Patrique Gama Azevedo

(Team São Bernardo/ERT);
Juan Gabriel Tomé Amarilla

(Memorial/Santos/FUPE).

OPEN SPEED FEMININO
Alessandra Crusco (Time

Jundiaí/First Bikes/New
Millen);

Maíra da Costa e Silva
(Memorial/Santos/FUPES);

Joyce Oliveira (Macieira
Team Brasil);

Kelly Romeiro Macieira
(Macieira Team Brasil);

Gabriela Rodrigues Santos
(Avulsa).

KIDS ÚNICO - MASCULI-
NO/FEMININO

Daniel Oliveira Comitre
(Team Conquista/Ribeirão
Pires);

Arthur Gracindo (Avulso);
Davi Lopes de Souza

(Avulso);
Guilherme Banhara (Avulso);
Luan Miguel Santos Lino

(Avulso).

Ciclistas durante o evento, realizado na região central da cidade

Foto: Divulgação

Segunda edição 
do Desafio Trail FRC
em Ribeirão Pires

Depois do sucesso da pri-
meira edição do evento, que
aconteceu em dezembro do
ano passado, o grupo FRC –
Friends, Run & Coffee prepara
a segunda edição do Desafio
Trail FRC, um convite para cor-
redores de todos os níveis tro-
carem o asfalto por uma expe-
riência diferente nas trilhas da
Estância.

A prova, que acontece em 8
de fevereiro, a partir das 6h,
com largada na Igreja do Pilar,
conta com duas opções de dis-
tância: 8km (ideal para quem
está começando na modalida-
de) e 16km (sob medida para
os corredores experientes), em
um percurso misto de estrada
de terra batida e trilhas rústi-
cas, em contato com a nature-
za.

O Desafio Trail FRC é organi-
zado pelo FRC – Friends, Run &
Coffe em parceria com Felipe
Medeiros Eventos Esportivos e
Dario Rocha – Correndo com
Você e com o apoio da
Prefeitura da Estância Turística
de Ribeirão Pires, através da
Secretaria de Esportes.

A inscrição é feita através
do site www.minhasinscri-
coes.com.br/Evento/DesafioTr
ailFRC, com valor de R$ 45
(mais taxas). 

O participante recebe o Kit
Atleta, composto por camiseta,
medalha finisher (brinde para
os concluintes), número de
peito e café pós-treino.

Para saber mais acesse o
site do evento: www.minha-
sinscricoes.com.br/Evento/Des
afioTrailFRC.
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