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As armadilhas do material escolar 
A cada ano a história se repete, o

material escolar é sempre um problema
para o bolso dos pais. 
Os comerciantes aproveitam para

impor preços muito acima do mercado,
e aos pais cabe a tradicional pesquisa e
muita sola de sapato para gastar.
Para alertar os pais e res-

ponsáveis a Fundação Procon
promoveu uma pesquisa de
preços e encontrou variação
de mais de 300% em alguns
itens. O triplo do valor para o
mesmo produto, no mínimo abuso por
parte do comércio. 
O Procon alerta ainda quais os produ-

tos e objetos não podem ser exigidos
pelas escolas, bem como, o alerta para a
quantidade pedida.
Apesar de todos os alertas, não existe

outra solução a não ser sair à busca dos
itens mais baratos, mas com um adendo,

não adquirir sem o selo do Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), responsável por
garantir a qualidade dos produtos
comercializados. Mais que preço, a
segurança deve estar em primeiro lugar. 
Além do material escolar, as autorida-

des no assunto recomendam
cuidado especial no peso das
mochilas. Não é possível
ultrapassar os 10% do peso
corporal, sob pena de com-
prometer a saúde da criança e

do adolescente.
Portanto, em época de retorno às

aulas, cabem aos responsáveis dois
deveres primordiais. O primeiro é com o
bolso e a qualidade dos produtos adqui-
ridos, o segundo é referente a saúde dos
filhos. Sigam as recomendações dos
especialistas e façam valer os seus direi-
tos!

“Faça valer 
os seus direitos”

E d i t o r i a l  

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

AA  iimmppoorrttâânncciiaa  ddee  uumm  bboomm  
aatteennddiimmeennttoo

O cliente é a fundação de um
negócio e o que o mantem vivo.
Portanto, a excelência no atendi-
mento se faz importante para criar
e também para manter o cliente,
ou seja, satisfazer, além de gerar
novas receitas, traz consigo novos
clientes e mais vendas.

Nos dias de hoje isso é necessá-
rio devido à grande concorrência
da internet, este é o diferencial.
Você pode até ter um preço acima
dos concorrentes mas com um
atendimento personalizado, mos-
trando ao seu cliente que ele é
cinco estrela dentro de sua loja,
será um fator que pode pesar
muito na hora do cliente sair de
casa e ir às compras. 

Então, quando o cliente entrar
por sua porta não perca a oportu-
nidade de prestar um bom atendi-

mento para que ele saia de seu
comércio satisfeito.

Dica: seja atencioso, procure
tirar todas suas dúvidas, deixe ele
a vontade, dê opções de paga-
mento e seja verdadeiro em seu
atendimento. Lembre-se que o
bom atendimento será seu veícu-
lo de propaganda, por isso a
paciência tem que ser constante
para prestar um atendimento de
qualidade. 

Quando comecei a trabalhar
em drogaria, no ano de 1996,
comecei a atender o público,
sendo prestativo e atencioso para
facilitar a vida do cliente. No
comércio, o cliente não gosta de
nada difícil, por isso, devemos
ficar atentos aos detalhes. 

Muitos vendedores cometem
erros básicos como deixar o clien-
te circular na loja sem ser aborda-
do ou abordar o cliente brusca-
mente para que ele fale logo o que
quer, levando um sentimento de
que você quer se livrar dele, ou
atendente com dupla função. Isso
tem que ser trabalhado, uma vez
que você está elaborando um ser-
viço e muitas vezes o cliente entra
no comércio e você não o aborda. 

Para você parece normal, mas

na cabeça do cliente fica o enten-
dimento de descaso, isso é um
erro constante e fatal.

Outro tipo de erro é quando
algo sai errado, por exemplo,
quando você na hora de vender
presta um bom atendimento,
porém, no pós-venda, se algo sair
errado, acaba sendo rude e agres-
sivo.  O ideal é que assim que o
problema aparecer deve-se fazer
uma análise rápida e propor solu-
ções para que o cliente não se
altere dentro da loja ou saia sem
que seu problema seja resolvido,
isso gera total descrédito, levando
a ter uma impressão negativa.
Mostre ao cliente que você fez
tudo que estava em seu alcance
para que essa negociação seja
tranquila e civilizada, assim você
conseguirá contornar a situação
de uma maneira positiva.

No comércio o atendimento é
diversificado, mas mesmo assim,
nunca esqueça que todos devem
ser atendidos igualmente sem
qualquer preconceito, isso sim, faz
com que o seu comércio tenha
visibilidade e cresça cada dia mais.

Cirineu Maciel Filho
Drogaria e manipulação

Biopharma
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Que a primeira-dama,
Flávia Dotto, foi confirmada
presidente municipal do PSDB
em Ribeirão Pires. 

*** 
Que a titular do social na

Estância e esposa do prefeito
Kiko Teixeira (PSB), terá a res-
ponsabilidade de organizar a
campanha eleitoral deste ano
em Ribeirão Pires. 

*** 

Que Flávia terá como pri-
meira missão filiar o prefeito
Kiko Teixeira na legenda. 

*** 
Que a empreitada não será

difícil, Kiko já anunciou que
deverá concorrer a reeleição
na legenda tucana. 

*** 

Que o prefeito aposta na
aliança com o Governador
João Dória (PSDB) para ala-
vancar a campanha, já que os
números mostram o seu
Governo com potencal de
crescimento para boa parte
dos moradores de Ribeirão.  

***          

Que durante o ato partidá-
rio, a direção do PSDB fez
questão de mostrar sua força,
evidenciando alguns pré-can-
didatos a vereador, entre eles,
Koiti Takaki, o mais votado
nas eleições de 2016, ficando
fora da Câmara de Vereadores
devido o partido não ter con-
seguido o quociente eleitoral.

Que em Rio Grande o cená-
rio eleitoral sofreu uma revira-
volta inesperada.  

*** 
Que o prefeito de Ribeirão

Pires, Kiko Teixeira, deve bater
o martelo e apoiar a candida-
tura do empresário Nilton de
Paula, a prefeito de Rio
Grande da Serra. 

*** 
Que Kiko fez questão de

aparecer ao lado de Nilton
durante ato partidário do
PSDB na Estância. 

*** 
Que Nilton, por sua vez,

usou as redes sociais para cra-
var a aproximação:
“Confirmaram minha pré-can-
didatura o próprio presidente
estadual do PSDB, Marcos
Vinholli, a deputada estadual
Carla Morando, o prefeito de
Ribeirão Pires, Kiko Teixeira”.

***         

Que até a semana passada
era dado como certo o apoio
de Kiko Teixeira ao vereador
Akira Auriani (PSB). 

*** 
Que Akira iniciou o ano con-

firmando a pré-candidatura,
sem saber que poderia perder
o apoio de Kiko dias depois.

***          

Que Kiko poderá ter outro
desconforto. O seu irmão e ex-
prefeito de Rio Grande da
Serra, Zé Teixeira (PSL), é pré-
candidato a prefeito de Rio
Grande da Serra. 

*** 
Que a grande pergunta que

fica é: Em qual palanque o
prefeito da Estância irá subir?

*** 
Que vale ressaltar que a

candidatura de Akira ao Paço
de Rio Grande nasceu dentro
do Gabinete de Kiko em
Ribeirão Pires. 

*** 
Que outro dado importante

é que Zé Teixeira é o responsá-
vel pela trajetória vitoriosa do
irmão caçula. 

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

Pré-candidatura de Nilton
de Paula ganha força em
Rio Grande da Serra

Sob as bênçãos de Kiko Teixeira, o pré-candidato a prefeito se filiou ao PSDB 

O empresário e Juiz de Paz
Nilton de Paula, pré-candidato a
prefeito em Rio Grande da Serra
se filiou ao PSDB no último final
de semana.

Em evento realizado na cida-
de de Ribeirão Pires, quando o
prefeito da cidade, Kiko Teixeira,
também garantiu que se filiará a
legenda, Nilton se posicionou

como pré-candidato a prefeito.
“Amigos, mais uma etapa

cumprida na complexa caminha-
da para poder mudar de vez o
destino da nossa cidade. O des-
taque de nossas ideias para Rio
Grande da Serra também cha-
mou atenção do PSDB e, por
meio do convite do presidente
estadual da sigla, Marcos Vinholli
e do ex-prefeito (Rio Grande)
Kiko, me filiei ao partido”, decla-
rou Nilton.

Nilton de Paula fez questão de
frisar novamente que a sua can-
didatura a prefeito está abonada
por caciques do PSDB.

“Confirmaram minha pré-can-
didatura o próprio presidente
estadual do PSDB, Marcos
Vinholli, a deputada estadual
Carla Morando, o prefeito de
Ribeirão Pires, Kiko Teixeira e
demais convidados. Daqui pra
frente, sigo essa caminhada com
responsabilidade dobrada e
desejo reforçado em fazer bem
para minha Rio Grande da
Serra!”, finalizou Nilton de Paula. 

Nilton contará com o apoio de Kiko Teixeira em Rio Grande da Serra

Foto: Rede Social 

No último dia 14 de dezembro,
durante a primeira Assembleia de
Prefeitos do Consórcio
Intermunicipal Grande ABC, sob o
comando do presidente e prefeito
de Rio Grande da Serra, Gabriel
Maranhão (Cidadania), Gilberto
Kassab (PSD) esteve presente na
entidade para cumprimentar
Maranhão. 

Em rápida entrevista na saída
do encontro, Kassab fez questão
de salientar a importância da enti-
dade regional. 

“É um Consórcio importante,
um dos mais relevantes do Brasil.
Esse Consórcio foi responsável por
grandes investimentos e grandes
intervenções aqui na região do
nosso Estado”.

Kassab se referia aos investi-
mentos em mobilidade urbana, o
maior do Brasil, trazido após con-
versações entre o Consórcio

Intermunicipal e a União. Em Rio
Grande da Serra, por exemplo,
foram investidos mais de R$ 40
milhões para pavimentação das
principais avenidas do município. 

Gilberto Kassab fez questão de
evidenciar a escolha de Gabriel
Maranhão para presidência da

entidade. 
“Evidente que o Gabriel, com a

sua experiência por estar em seu
segundo mandato como prefeito
saberá conduzir de maneira ade-
quada (o Consórcio), como os seus
antecessores também fizeram”,
declarou Kassab. 

Kassab elogia Maranhão na presidência
do Consórcio Intermunicipal do ABC

Durante visita ao Consórcio
Intermunicipal Grande ABC, o
presidente nacional do PSD,
anunciou os apoios a pré-candi-
daturas a prefeito na microrre-
gião. 

Em Rio Grande da Serra o
partido irá apoiar a vice-prefei-
ta, Professa Marilza, do PSD,
apoiada pelo prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania). 

Na Estância, Kassab anunciou

apoio a reeleição do prefeito
Kiko Teixeira, hoje no PSB, mas
que deve se filiar no PSDB. 

Na cidade de Mauá a legenda
terá candidatura própria com o
Juiz João Veríssimo.

PSD define apoios na microrregião 

Maranhão, Kassab e a vice-prefeita de RGS, Professora Marilza, no Consórcio

Foto: Rede Social 
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O Ministério da Saúde alerta
quem ainda não se vacinou contra
a Febre Amarela a buscar a imuni-
zação contra a doença. O alerta é
dirigido especialmente à popula-
ção das regiões Sul e Sudeste, que
estão no centro da atenção dos
especialistas depois que 38 maca-
cos contaminados morreram nos
estados do Paraná, de Santa
Catarina e São Paulo. 

Ao todo, 1.087 notificações de
mortes suspeitas de macacos
foram registradas no país. Os
dados são do boletim epidemioló-
gico divulgado no dia 15 de janeiro
pelo Ministério da Saúde, que
apresenta o monitoramento da
doença de julho de 2019 a 8 de
janeiro deste ano. O alerta se dá
porque o Sul e o Sudeste são
regiões de grande contingente
populacional e baixo número de
pessoas vacinadas, o que contribui
diretamente para os casos da
doença. 

Ainda segundo o Ministério da
Saúde, no mesmo período 38 ani-
mais primatas morreram em São
Paulo, Paraná e Santa Catarina víti-
mas da doença. Vale ressaltar que

os bichos não são transmissores da
doença, portanto, não devem ser
mortos. 

No mesmo período 327 casos
suspeitos de febre amarela em
humanos foram notificados ao
ministério em todo o país.  

Entre janeiro e junho de 2019,
14 pessoas morreram devido à
Febre Amarela no Brasil. Doze
delas estavam no Estado de São
Paulo. 

Atualmente, o Brasil tem ape-
nas registros de Febre Amarela sil-
vestre, transmitida por mosquitos
que vivem no campo e florestas. 

A recomendação do Ministério
Público e da Secretaria de Saúde é
que o público-alvo para vacinação
são pessoas a partir de nove meses
de vida e 59 anos de idade que não
tenham comprovação de vacina-
ção. Em 2020, as crianças passa-
ram a ter um reforço aos quatro
anos de idade.  

O dado mais atualizado do
Boletim Epidemiológico da Febre
Amarela em São Paulo é de
novembro de 2019, ele mostra que
de primeiro de janeiro de 2019 até
18 de novembro do mesmo ano,

foram notificados 789 casos sus-
peitos de Febre Amarela, sendo
que 67 casos autóctones foram
confirmados. Destes, 13 evoluíram
para o óbito, caracterizando uma
letalidade de 19,4%. 

A Prefeitura de Ribeirão Pires
informa que o estoque de vacinas
contra a Febre Amarela conta com
cerca de 300 doses. O abasteci-
mento está sendo realizado regu-
larmente pela Secretaria de Saúde
do Estado. As doses estão disponí-
veis na Atenção Básica – em todas
as Unidades de Saúde da Família
(USFs) e UBSs – de segunda a
sexta-feira, no horário de funciona-
mento da unidade. 

Ainda segundo o Paço, em
2020, até o momento, não há noti-
ficação de caso suspeito de Febre
Amarela no município. Em 2019,
foram 2 notificações de casos sus-
peitos de Febre Amarela de
pacientes residentes de Ribeirão
Pires. Ambas foram descartadas. 

Em Rio Grande da Serra o con-
tato não foi possível devido ao
feriado municipal de São
Sebastião. 

Fonte: Redação com Agência Brasil

Ministério da Saúde faz alerta sobre Febre
Amarela que volta a crescer no Sudeste 

Vacinas estão disponíveis nos postos de saúde das cidades da região 

Público-alvo são pessoas a partir de nove meses de vida e 59 anos de idade 

Fotos: Agência Brasil 
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Pesquisa ProconSP mostra diferença
de mais de 300% no material escolar

Custo do material aumentou, em média, 3,71% em relação a 2019
Pesquisa da Fundação

ProconSP constatou diferenças
de preços de mais de 300% nos
itens de material escolar. Por
isso a necessidade de pesqui-
sar antes de comprar.

A maior diferença encontra-
da em termos percentuais foi
de 333% na borracha látex
branca da Faber Castell, que
em um estabelecimento foi
encontrado por R$ 2,60 e no
outro por R$ 0,60. 

Em números absolutos, a
maior diferença, de R$ 35,40,
foi registrada na caneta hidro-
gráfica Pilot 850L Junior 12
cores. Em um estabelecimento
era vendida por R$ 59,90 e em
outro, por R$ 24,50.

Segundo a especialista em
defesa do consumidor do
ProconSP Valéria Garcia, este
ano as diferenças continuam
muito elevadas. 

“Principalmente nos itens
menores, onde o consumidor
não percebe essa diferença. A
maior diferença que encontra-
mos foi numa borracha, no

entanto, a gente também
encontra diferenças significati-
vas em itens maiores como
cadernos, por exemplo”.

A pesquisa de material esco-
lar, realizada pelo Núcleo de
Inteligência e Pesquisa da
Escola de Proteção e Defesa do
Consumidor, tem como objeti-
vo oferecer referências de
preço por meio dos preços
médios obtidos. 

Foram coletados preços de
apontador, borracha, caderno,
canetas esferográfica e hidro-
gráfica, colas em bastão e

líquida, fita corretiva, giz de
cera, lápis preto e colorido,
lapiseira, marca texto, massa
de modelar, papel sulfite, pin-
tura a dedo, refil para fichário,
régua e tesoura escolar nos
dias 9, 10 e 11 de dezembro
último, em oito estabelecimen-
tos comerciais do município de
São Paulo.

Após comparação de 126
produtos comuns entre as pes-
quisas realizadas neste ano e
no ano passado, constatou-se,
em média, acréscimo de 3,71%
no preço desses itens. 

Pesquisar é a melhor maneira de não ser lesado

Foto: Agência Brasil

O que não pode ser exigido
A Fundação Procon recomenda aos consumidores, antes de ir às com-

pras, verificar quais dos produtos da lista de material o consumidor já
possui em casa e, ainda, se estão em condição de uso, evitando assim
compras desnecessárias. Outra dica é promover a troca de livros didáti-
cos entre estudantes, o que também garante economia.

De acordo com a pesquisadora Valéria Garcia, os livros didáticos são
os itens que mais encarecem o material escolar. 

“Mas, dentro da nossa pesquisa (que não fez o levantamento dos
livros didáticos) são os cadernos, porque é uma quantidade grande, têm
um preço alto e geralmente as crianças e os adolescentes querem os
cadernos mais caros”.

O excesso de peso nas mochilas
escolares e o esforço repetitivo na
infância e adolescência ocasionam
70% dos problemas de coluna na
fase adulta, de acordo com a
Organização Mundial da Saúde
(OMS). Segundo o ortopedista e
cirurgião de coluna Luiz Cláudio
Lacerda Rodrigues, membro da
Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia (SBOT), o grande
problema não é só o peso do mate-
rial, mas a forma como as crianças
carregam as mochilas.

“Esse peso é sempre calculado

em relação ao peso da criança. O
que se recomenda é que o peso
máximo para cada criança seja
10% do peso corporal. Não ultra-
passe esse peso”. Isso significa que,
para uma criança que pesa 30 qui-
los (kg), por exemplo, o ideal é que
ela carregue, no máximo, uma
mochila com 3 kg.

Segundo Luiz Cláudio Lacerda
Rodrigues, os grandes vilões da
coluna das crianças são o uso erra-
do da mochila, tanto em excesso
de peso como na forma de utiliza-
ção, e o uso de aparelhos eletrôni-

cos. 
Para ajudar na missão de orga-

nizar a mochila no dia a dia, a psi-
copedagoga Adriana Ferreira suge-
re algumas providências que favo-
recem a saúde dos estudantes.
Entre elas, a dica de organizar a
mochila de forma a distribuir o
peso. Outra recomendação é que
as crianças separem os itens neces-
sários para a aula do dia seguinte
na véspera e alerta  que as capas
duras tornam o caderno um dos
vilões do peso na mochila.

Fonte: Reportagens Agência Brasil 

Mochilas pesadas na infância podem
acarretar problemas na fase adulta
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Buscar melhorias do trans-
porte de massa na região do
Grande ABC, essa foi uma das
bandeiras defendidas pelo
deputado estadual Thiago
Auricchio (PL) durante a cam-
panha eleitoral de 2018. 

Diante da demanda imedia-
ta por melhorias, o deputado
esteve na segunda-feira (20),

em reunião na sede da CPTM,
em São Paulo, com o presiden-
te da companhia, Pedro Tegon,
quando pleiteou a reforma
emergencial de todas as esta-
ções da Linha 10 da CPTM,
além de reivindicar a extensão
até às 23 horas dos trens que
saem de Santo André e São
Caetano até a Estação do

Tamanduateí. 
“São demandas antigas da

população que diariamente uti-
liza esse transporte. As esta-
ções apresentam inúmeros
problemas estruturais que afe-
tam diretamente o conforto ao
passageiro. Vamos trabalhar
para que esse serviço comece o
mais breve possível”, explica o
deputado estadual. 

A Linha 10 transporta diaria-
mente mais de 180 mil pessoas
do Grande ABC em nove esta-
ções que vai de São Paulo até
Rio Grande da Serra.
Recentemente, o Governo do
Estado realizou a moderniza-
ção dos trens do ramal, entre-
gando 12 carros mais novos
aos que eram utilizados na
linha. 

“Pedi também a ampliação
do horário para que possamos
atender os universitários da
região que realizam esse traje-
to. Tenho certeza de que a
CPTM entenderá a importância
desse tema e se sensibilizará
com o nosso pedido”, conclui
Thiago Auricchio.

Thiago pede reformas das
estações da linha 10 da CPTM

Deputado (d) durante encontro com representantes da CPTM 

Deputado solicitou ainda a extensão nos horários dos trens expressos

Foto:Reprodução Redes Sociais
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Morador do Jardim Mirante é autor de 
disparo que matou gerente de bar em Mauá

O jovem de 23 anos confessou ter disparado contra Clayton Quinto durante a discussão no estabelecimento
Assassino confesso do gerente

do La Bodega’s Lounge Bar, o gar-
çom de 23 anos Lindoílson Maciel
de Carvalho foi preso  por policiais
militares da Força Tática de
Ribeirão Pires onde foi encontrado
no Jardim Mirante horas depois do
crime cometido em Mauá.
Lindoílson chegou a se esconder
debaixo da cama para fugir da
abordagem policial, mas acabou
localizado.  

O jovem é o autor dos três dis-
paros que mataram Clayton
Quinto, gerente do bar localizado
na Avenida Portugal, na madruga-
da do último domingo (19). Outros
dois homens identificados como
M.F. e M.A. também foram detidos
por envolvimento no crime.  

Segundo informações do 30º
Batalhão da Polícia Militar de
Ribeirão Pires, os militares chega-
ram ao autor do disparo após loca-
lizarem M.F. no bairro Bocaina. O
homem afirmou que esteve no
local e que houve uma briga entre
seus amigos e os seguranças do
estabelecimento, mas que não
havia ferido ninguém. Ele ainda
reconheceu o veículo utilizado por

Carvalho e indicou o endereço no
qual o acusado residia. 

Já no Jardim Mirante, após ser
localizado debaixo da cama,
Lindoílson confessou que havia ati-
rado em Clayton após ter sido por
ele agredido com coronhadas,
murros, pontapés e, ainda, ter sido
ameaçado de morte. Ainda segun-
do informações, Lindoílson teria
sido retirado do local por Clayton
por estar causando tumulto e, após
a discussão, o indiciado teria retor-
nado ao local e disparado três tiros
contra a vítima.  

A Polícia Militar encontrou a
arma utilizada no crime na casa do
terceiro envolvido após Lindoílson
e M.F. indicarem o local. A pistola
Taurus foi encontrada dentro de
uma caixa de papelão na casa de
M.A. Segundo informações, a arma
de fogo  estava com três munições,
sendo duas intactas e uma “picota-
da”(munição que falhou no
momento que o atirador efetuou o
disparo). Além disso, a arma utiliza-
da por Lindoílson possui uma ima-
gem do personagem “Coringa”
gravado no cabo de madeira.  

Lindoílson foi preso por homicí-

dio qualificado e encaminhado ao
1º Distrito Policial de Mauá, onde o
caso foi registrado. M.A. e M.F.
também foram detidos e deverão
responder por co-autoria no crime.  

Além de Clayton, outras duas
pessoas ficaram feridas por conta
dos disparos efetuados dentro do
estabelecimento comercial, tendo
um dos tiros atingido o aparelho
celular de uma das vítimas.  O
corpo de Clayton Quinto foi velado
no último domingo (19) sob forte
comoção de familiares e amigos e
sepultado na manhã de segunda-
feira (20), no Cemitério Municipal
Santa Lídia, em Mauá.

Clayton foi baleado por Lindoílson durante discussão Arma utilizada por Lindoílson

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Foto: Divulgação
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Homem é agredido com
golpes de chave de fenda
Na madrugada do último dia

12, um homem de 37 anos foi
agredido por sua esposa com
uma chave de fenda, no Jd.
Oliveira, em Ribeirão Pires.

Conforme o boletim e ocor-
rência, o casal havia tido
desentendimento por motivos
fúteis, momento em que a
mulher pegou uma chave de
fenda, com a qual ameaçou
danificar o veículo da vítima.
Ao tentar impedir a ação, o
marido foi golpeado com a
chave de fenda, o que ocasio-
nou ferimento no braço
esquerdo.

O marido notificou a Polícia
Civil sobre o caso, onde foi
orientado a realizar o exame
de corpo de delito junto ao IML
de Santo André.

Motorista tem veículo 
furtado na Av. Santo André
Uma motorista de 40 anos

teve o veículo furtado após
estaciona-lo na Avenida Santo
André, em Ribeirão Pires. O
caso aconteceu no último dia
11.

Conforme o boletim, o
Prisma MAXX de cor prata, foi

subtraído entre às 17h e
20h30. A Polícia foi acionada
para investigar a ocorrência.

Criminosos usam dados de
financeira para aplicar golpes 
Criminosos usaram dados de

uma financeira e aplicaram um
golpe em uma moradora da
Estância no último dia 9. 

Segundo a vítima, moradora
do Jd. Zilda, os criminosos
entraram em contato pelo
telefone, e com os dados pes-
soais da vítima, a ludibriaram a
realizar uma falsa negociação
de dívida, que seria feito a par-
tir de um pagamento de R$
1.750,00 por boleto bancário.

Após o pagamento do referi-
do boleto, a moradora entrou
em contato com a empresa BV
financeira, vindo a ser notifica-
da de que a instituição não
havia recebido o valor, sendo
comunicada de que havia caído
em um golpe.

A vítima constatou que o
boleto havia sido adulterado,
tendo o CNPJ e o beneficiário
cadastrado como Japa
Quentinhas Delivery.

A Polícia Civil foi acionada
para investigar o caso de este-
lionato.

Criminosos ainda não identifi-
cados furtaram o HD do servidor
da Secretaria de Saúde de
Ribeirão Pires. O crime aconte-
ceu possivelmente entre os dias
10 e 13 de janeiro, enquanto o
local estava fechado por conta
do final de semana.  

O furto da peça responsável
pelo armazenamento de infor-
mações do servidor foi constata-
do no último dia 13 pelo técnico

responsável pela inspeção do
equipamento. Segundo informa-
ções, a sala onde o equipamento
está instalado não apresentava
sinais de arrombamento, apenas
a porta frontal do servidor esta-
va danificada.  O caso foi regis-
trado na Delegacia de Ribeirão
Pires no último dia 14. 

De acordo com o boletim de
ocorrência, o local não possui
câmeras de monitoramento o

que dificulta a identificação dos
possíveis autores do furto.  

A Prefeitura de Ribeirão Pires
também se pronunciou a respei-
to do ocorrido e afirmou que
está fornecendo todas as infor-
mações necessárias para a apu-
ração e elucidação do caso pela
Polícia Civil. Ainda segundo a
Prefeitura, o caso também está
sendo apurado internamente. 

USF Jardim Luzo também 
é alvo de criminosos

Na madrugada do último dia
14, a Unidade de Saúde da
Família (USF) localizada no
Jardim Luzo teve aparelhos ele-
troeletrônicos e eletrodomésti-
cos furtados por indivíduos
ainda não identificados. 

O local é trancado com
cadeados após o expediente. No
entanto, segundo informações
do registro do caso, os indiví-
duos entraram na unidade sem a
necessidade de arrombamento. 

Os criminosos levaram um
aparelho televisor de 42 polega-
das e um ar-condicionado. A
Polícia Civil de Ribeirão Pires
segue trabalhando na identifica-
ção da autoria do crime.

O caso está sob investigação pela Polícia Civil de Ribeirão Pires

A sede fica ao lado da UPA Santa Luzia 

Secretaria de Saúde de RP
tem HD de servidor furtado

Policiais Militares do 2º pelo-
tão de Força Tática do 30º
BPM/M de Ribeirão Pires reali-
zaram a prisão de dois indiví-
duos por porte ilegal de arma de
fogo e direção perigosa. O caso
aconteceu por volta das 23H da

última sexta-feira (17). 
Durante patrulhamento pela

Rodovia Índio Tibiriçá, na altura
do quilômetro 46, os policiais
militares avistaram uma motoci-
cleta ocupada por dois homens,
que demonstravam atitude sus-

peita. O garupa da moto foi
visto pelos militares manusean-
do em sua cintura um objeto
aparentando ser uma arma de
fogo, motivo pelo qual decidi-
ram realizar a abordagem. 

Ao constatar a aproximação
da Polícia Militar, o condutor da
moto empreendeu fuga do
local, sendo acompanhado até a
rua Capitão José Galo, quando
pelo número 620, o motociclista
entrou na contramão e perdeu
o controle, vindo a cair ao chão
com o seu comparsa. 

Os dois foram abordados e
revistados, momento em que
foi localizado um revólver cali-
bre 380 modelo Taurus com
numeração raspada, além de
seis munições intactas. 

Os indiciados, identificados
como H.S.P.O. e W.S.O., recebe-
ram voz de prisão pela PM, e
foram conduzidos ao Distrito
Policial de Ribeirão Pires, onde
o delegado de plantão ratificou
a voz de prisão e lavrou flagran-
te por porte ilegal de arma de
fogo e direção perigosa.

Força Tática de RP prende dupla
por posse ilegal de arma de fogo

Revólver Taurus calibre 380 foi encontrado em posse do garupa da moto
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O início do ano letivo na Escola
Estadual Profª Marisa Afonso
Salero, localizada na Quarta
Divisão em Ribeirão Pires, apre-
senta problemas que afetam alu-
nos do 6ª ano do ensino funda-
mental II.  Pais e responsáveis de
cinco alunos denunciam e protes-
tam contra o sistema de matrícula
implantado pelo Governo do
Estado de São Paulo e a falta de
vagas.

Recentemente, a direção da
escola informou aos pais sobre a
descontinuidade do 6º ano do
ensino fundamental II. Os alunos
que ingressariam nesta série

seriam remanejados para uma uni-
dade escolar próxima, ou seja,
para a escola Profª Judith Ferreira
Piva, no mesmo bairro. Diante da
situação, as mães procuraram
esclarecimentos.

Em dezembro, a direção da
escola voltou atrás com a decisão,
porém, diversos alunos que inicia-
riam o 6º ano em 2020 tiveram as
matrículas negadas.  “A escola
alega que o próprio sistema de
geocolocalização, implantado e
coordenado pela Diretoria de
Ensino de Mauá, mandou meu
filho para uma escola mais distan-
te, porém, estou a 500 metros de

distância da escola Marisa. Mais
três alunos ficaram de fora. Eu não
vou desistir da vaga, pois é um
direito do meu filho”, disse Tânia,
moradora do bairro Jd. Verão.

Outra mãe indignada com a
situação comentou: “na minha rua
quase todas as crianças consegui-
ram a matrícula para o 6º ano.
Infelizmente, duas crianças, além
da minha filha, ficaram de fora
mesmo sendo vizinhas da escola”,
disse Margareth.

Em nota, as mães esclareceram
que irão continuar lutando para
que os seus filhos sejam atendidos,
pois o sistema de geolocalização
mostra-se falho e impreciso.

Procurada pela Folha, a
Diretoria de Ensino de Mauá
comentou sobre o caso. “Os alu-
nos da rede estadual são encami-
nhados às escolas mais próximas
de acordo com o endereço forneci-
do pelos responsáveis, por meio
de um sistema digital de geolocali-
zação. Na indisponibilidade de
vagas, os alunos são matriculados
na escola mais próxima que tenha
capacidade para atendimento”

Escola estadual enfrenta 
falha no sistema de matrícula

Sistema do Governo impede que alunos  sejam rematriculados no Marisa

Pais enfrentam problemas para confirmar matrícula de seus filhos no Marisa

Foto:Reprodução Redes Sociais

Edital para as áreas de
serviço de convivência e
fortalecimento de vínculo

A Prefeitura de Rio Grande da
Serra, através da Secretaria
Municipal de Cidadania e
Inclusão Social - SCIS abre edital
de Chamamento Público visando
à seleção de Organizações da
Sociedade Civil – OSC’s, qualifi-
cadas em conformidade com o
disposto na Lei Federal nº
13.019, de 31 de julho de 2014 e
alterações posteriores, para
celebrar Termo de Colaboração
que tenha por objeto a execução
do Serviço de Proteção Social
Básica através do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para crianças, adoles-
centes, pessoas com deficiência

e idosos, com recursos do Fundo
Municipal de Assistência Social –
FMAS.

As propostas deverão ser
entregues na Secretaria de
Cidadania e Inclusão Social, no
endereço: Rua do Progresso, nº
700 – Jardim Progresso – Rio
Grande da Serra, até 16h do dia
16 de fevereiro de 2020.

Para ter acesso aos documen-
tos necessários e as exigências
para participar acesse o edital:
http://www.riograndedaserra.s
p.gov.br/…/cidadania-e-acao-
…/- em seguida clique nas abas:
“documentos” e “Resoluções e
Editais”.

Alistamento Militar 
Moradores de Ribeirão Pires do

sexo masculino e nascidos em
2002 – que completam 18 anos em
2020 – devem ficar atentos aos
prazos e procedimentos para efe-
tuar o Alistamento Militar. Os
jovens dessa faixa etária têm até
30 de junho para se alistar pelo site
www.alistamento.eb.mil.br.

O alistamento é um ato obriga-
tório, cujo descumprimento pode
acarretar contratempos para o
cidadão, como não poder retirar
passaporte, ingressar no serviço
público ou na iniciativa privada,
entre outros. Mais informações
podem ser obtidas pelo site –
www.4csm.eb.mil.br.
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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!

Seminário Anual
Mary Kay premiou
Raquel Bonfante,

diretora 
e futura nacional,
Gorettí Sá, rainha 

de vendas, 
Adriana Menezes
e Regina Oliveira,
como consultoras
em ascensão

Diretora área nacional, Cíntia Marjorie
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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!

Certificação aos alunos de Teatro e Artes Plásticas (Prof. Reginaldo
Moura) de Rio Grande da Serra, com a peça “Menina Bonita 
do Laço de Fita”, sob orientação da Professora Geru Madeira 

Odair Cabeça de Poeta e a esposa Marina em
visita ao casal Roberta Lira e Pinduca em RP

Inauguração da escola On Byte na
rua Felipe Sabbag, em Ribeirão

Os cabeleireiros Marron, Donatta
e Guinho, em destaque no Giro 
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Inscrições para curso 
gratuito de Libras

A Prefeitura de Ribeirão Pires
dá sequência ao curso básico gra-
tuito de Libras - Língua Brasileira
de Sinais e abre nova turma volta-
da à munícipes (com prioridade
para surdos e àqueles que
tenham proximidade com a
comunidade surda).

As inscrições poderão ser reali-
zadas até dia 28 de janeiro, na
SPAIS – Secretaria de Participação
e Inclusão Social (Rua Miguel, 288
– Centro), de segunda a sexta-
feira, das 8h às 12h e das 13h às
17h. No ato da inscrição é neces-
sário apresentar cópia do RG e
comprovante de residência.

Serão oferecidas trinta vagas.

As aulas, ministradas por intérpre-
te de Libras da Prefeitura, aconte-
cerão toda segunda-feira, das 9h
às 11h, entre os dias 3 de feverei-
ro e 29 de junho, na sede da OAB
Ribeirão Pires, localizada na Rua
Presidente Kennedy, 133 –
Centro.

Segundo módulo – Cerca de 70
servidores públicos municipais de
diferentes departamentos terão
continuidade da capacitação ini-
ciada no ano passado. A ação tem
por objetivo qualificar equipes
multidisciplinares para prestar
atendimentos adequados aos sur-
dos, nos mais diversos setores da
Prefeitura.

Rio Grande da Serra oferece 
oficinas de arte e criatividade
Oficinas são para famílias acompanhadas pelo Programa de Atendimento Integral à Família

A Prefeitura de Rio Grande
da Serra, através da Secretaria
de Cidadania e Inclusão Social
por intermédio do Cras - Centro
de Referência em Assistência
Social, oferece oficinas de arte
e criatividade para as famílias
acompanhadas pelo Paif –
Programa de Atendimento
Integral à Família. 

As oficinas fazem parte do
SCFV - Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculo e
seguem metodologia de traba-
lho que prevê o desenvolvi-
mento coletivo, momentos de
interação e troca a partir de
uma horizontalidade na cons-
trução do conhecimento inaca-
bado. Diz respeito a uma dinâ-

mica democrática, participativa
e reflexiva. Dentre os grupos de
oficinas:

• Grupo de arteterapia para
idosos (sexta-feira, das 9h às
11h);

• Peteca – Arteterapia para
crianças de 7 a12 anos - (quar-
ta-feira, das 14h às 15h);

• Apoena – Artetetrapia
para adolescentes entre 13 e
17 anos (quarta-feira das, 15h
às 16:30h);

• Oficina criativa para
mulheres (segundas-feiras, das
14h às 16h);

• Acolhimento individual
(agendamento).

Para participar é preciso ir
até o Cras com cópias do RG e
CPF e possuir Cadastro Único
(NIS) há mais de 45 dias.

O Cras - Centro de
Referência em Assistência
Social fica na rua Santa Branca,
24,  Santa Tereza – Rio Grande
da Serra, com atendimento de
2ª a 6ª feira das 9h às 16h.
Outras informações podem ser
obtidas pelo telefone: 4820-
1764.

A unidade do Cras fica na rua Santa Branca, 24 , na Santa Tereza

Foto: Reprodução 

Curso de graça de 
gênero e masculinidade

A SPAIS - Secretaria de
Participação e Inclusão Social da
Prefeitura de Ribeirão Pires abriu
inscrições para o curso gratuito de
“Gênero e Masculinidades: Pelo
fim da violência contra a mulher”.
Os interessados podem se inscre-
ver, presencialmente, até dia 17 de
fevereiro, na sede da SPAIS - locali-
zada no Paço Municipal (Rua
Miguel Prisco, 288 – Centro), de

segunda a sexta-feira, das 8h às
17h. Informações: 4828-9822.

Com objetivo de sensibilizar,
informar e conscientizar os
homens sobre a importância do
combate à violência contra a
mulher, o curso será realizado de
27 de fevereiro a 16 de julho de
2020, sempre às quintas-feiras (18
encontros), das 14h às 17h, no
Parque Municipal Pérola da Serra.
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Prefeitura de RP promove
chamamento de músicos

Atualização cadastral servirá de apoio na organização dos festejos

A Secretaria de Turismo e
Desenvolvimento Econômico da
Prefeitura de Ribeirão Pires abriu
até 14 de fevereiro de 2020, cadas-
tro para grupos ou bandas da cida-

de. A iniciativa tem como objetivo
dar visibilidade a artistas indepen-
dentes, além de atualizar banco de
cadastros de artistas locais da
Prefeitura.

Os interessados devem compa-
recer ao CIT – Centro de
Informações Turísticas (Rua Miguel
Prisco, 288 – Centro), de terça a
sexta-feira, das 10h às 17h, e aos
sábados, das 10h às 12h e das 14h
às 16h.

O cadastro deve ser realizado
presencialmente por responsável
ou representante da banda, muni-
do de comprovante de residência,
RG e CPF ou CNPJ da banda e relea-
se, além de formulário de inscrição
(disponível no site da Prefeitura ou
no local).

A atualização cadastral servirá
de apoio na organização dos feste-
jos e tem como objetivo atender
Lei nº 5765/13, que institui reserva
de vagas para artistas locais, de
autoria do vereador Eduardo
Nogueira.

Mais informações pelo telefone
4828-9868.

Cadatro serve, entre outros, para apresentações no Festival do Chocolate

Foto: Divulgação

Cursos gratuitos de Desenho e Pintura
A Prefeitura de Ribeirão Pires,

realizará, até o dia 24 de janeiro,
as inscrições para os cursos de
Desenho Artístico e Pintura em

Tela. As vagas para as atividades,
que serão ministradas no Centro
Cultural da cidade, são limitadas.

Ambos os cursos são destina-

dos a candidatos iniciantes, com
idade a partir de 18 anos. 

Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone 4824-1781.

Ponto Mis apresenta
especial de férias

Até a última quarta-feira do
mês de janeiro as sessões de cine-
ma do Pontos MIS será especial de
férias e ao final de cada sessão
haverá a distribuição de pipoca
para o público.

Na próxima quarta-feira (22), o
filme será “Historietas
Assombradas”. Serão duas sessões
no Teatro Municipal Primeira-
Dama Zulmira Jardim Teixeira: às
9h e às 14h. 

O filme é livre para todas as ida-
des. 

Sinopse: Pepe é uma criança de
12 anos que vive com a avó, uma

bruxa-empresária. Ao saber que
foi adotado e que seus pais estão
vivos, ele parte em uma aventura
para encontrá-los. 

O menino atrai a atenção de
Edmundo, um vilão biomecânico
que precisa da energia de crianças
para se tornar imortal, que rapta a
avó de Pepe.  Desta forma, o garo-
to e seus amigos precisam resgatá-
la o quanto antes, ao mesmo
tempo em que Pepe busca solucio-
nar o mistério do desaparecimento
de seus pais. 

O filme recebeu a direção de
Victor Hugo Borges.

“Historietas Assombradas” será apresentado nesta quarta-feira (22)
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Estância sedia Campeonato
Paulista de Taekwondo 
Competição acontece em 2 de fevereiro, com a participação de atletas do Estado 

A Prefeitura de Ribeirão
Pires, por meio da Secretaria
de Esportes, sedia pela primei-
ra vez a primeira etapa do
Campeonato Paulista de
Taekwondo – Faixas Pretas
(Kiorugui/Poomsae), organiza-
do pela Federação Paulista de
Taekwondo, a maior entidade

estadual do Brasil nesta moda-
lidade. A competição selecio-
nará os membros da equipe
que representará o Estado no
Campeonato Brasileiro, dispu-
tado no Maranhão.

A prova acontece dia 2 de
fevereiro, das 8h às 17h, no
Ginásio de Esportes Ozíris

Grecco (localizado à Rua
Primeiro de Maio, 105 –
Centro), com a participação de
mais de 200 atletas de todo o
Estado de São Paulo. Entre eles
estarão alunos do Mestre
Givaldo Gomes (Faixa Preta 6
Dan de Taekwondo), divididos
em duas modalidades:
Poomsae (Diogo Casagrande,
Lucas Aires, Leonardo Silva e
Matheus Luz) e Luta (Mayumi
Yamashyta e Ricardo Bispo).

“A modalidade olímpica
Taekwondo é muito procurada
entre as opções ofertadas pela
Prefeitura. Investir em eventos
de alto nível é fundamental
para aproximar as crianças e
jovens dos atletas profissio-
nais, incentivando ainda mais a
prática esportiva”, disse o
secretário de Esportes, Iuquio
Iwasaki.

Aperfeiçoamento – Os alu-
nos de Taekwondo Faixas
Amarelas e Pretas da
Secretaria de Esportes de
Ribeirão Pires participarão, em
1º de fevereiro, de Curso com
Mestres Coreanos, Seong Geun
Kim e Jae Hoon Bong.

Competição acontece no Ginásio de Esportes Ozíris Grecco

Foto: Divulgação

Ciclofaixa com
horário ampliado 

Prossegue, até o final de
fevereiro desse ano, o “Projeto
Verão”, que amplia os dias e
horários de funcionamento da
ciclofaixa de Ribeirão Pires –
localizada na Avenida Prefeito
Valdírio Prisco, garantindo
mais espaço para a prática de
atividades ao ar livre e para o
lazer das famílias.

A iniciativa da Prefeitura é
promovida pela Secretaria de
Esportes em parceria com a
Secretaria de Transportes e
Trânsito e tem como objetivo o
incentivo da prática esportiva,
que traz benefícios à saúde,
auto-estima, espírito de equi-
pe, entre outros.

O trecho que funciona em
horário ampliado pelo Projeto
é de 1km, que vai da altura do
Paço Municipal até a entrada
do Jardim Panorama. No perío-
do de verão, além dos domin-

gos e feriados (das 8h às 16h),
a ciclofaixa funciona de segun-
da a sexta-feira (das 17h30 às
21h).

Trecho está sinalizado com cones 

Foto: Divulgação
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