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Rio Grande
monitora 1 caso
de Coronavírus.
Ribeirão descarta

A Prefeitura de Rio Grande
da Serra divulgou na tarde de
ontem que a Secretaria de
Saúde está monitorando um
caso suspeito de Coronavírus.
Segundo informações, tratase de uma mulher que teve
contato com seu filho, recém
chegado de uma viagem à
Inglaterra, e apresentou
alguns dos sintomas da doença, principalmente febre alta.
O caso suspeito em Ribeirão
Pires já foi descartado.
Amanhã os prefeitos dos 645
municípios do Estado de São
Paulo terão audiência com o
Governador para tratar do
Coronavírus. Página 07
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Ação integrada teve início ontem em Ribeirão Pires
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Alunas de
RGS se
destacam
no Guri
Prefeitos Maranhão e Kiko estarão amanhã com João Dória
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RENATO MAGRINI DE SOUZA

Sobre o Coronavírus

O Coronavírus está deixando o mundo reunir com prefeitos e representantes
em alerta. E o mundo se pergunta: de serviços de saúde de todos os 645
como combater o vírus? Primeiramente municípios do Estado em um evento no
se combate com informação correta. A Palácio dos Bandeirantes.
população tem o direito de saber o que
E na mesma estratégia de comunicaestá acontecendo para ajudar na pre- ção bem feita, o Governador confirmou
venção e os Governos tem o dever de na última sexta-feira (28) a liberação de
transmitir as informações corR$ 30 milhões para ações ime“Informação correta diatas de prevenção e combaretas.
é fundamental
Espera-se que com esses
te ao Coronavírus. O dinheiro
dois casos já confirmados no para erradicação disponível será usado em uma
Estado de São Paulo, o da transmissão” campanha informativa de
Governo estadual trace uma
divulgação em rádio, TV e
estratégia para que isso não se alastre internet e também em medidas definide maneira descontrolada. E isso pode- das por especialistas do Centro de
rá ocorrer a partir de amanhã com o Contingência da doença em São Paulo.
Estado e os 645 municípios se reunindo
Enfim, o mundo está em alerta,
para debater o assunto.
porém, cada um de nós devemos fazer a
Às 11h, o Governador do Estado de nossa parte para ajudar a erradicar a
São Paulo João Dória (PSDB) deverá se transmissão.

A r t i g o

d a

S e m a n a

Precisamos falar sobre suicídio

Existe uma tragédia silenciosa
tomando corpo no cenário contemporâneo, um fenômeno ainda
quase invisível, mas profundamente impactante com milhares
de vítimas. O suicídio é um problema crescente e alarmante,
quase um milhão de pessoas no
mundo tiram a própria vida anualmente, ou seja; aproximadamente 1.920 pessoas se matam por
dia, configurando-se em uma
morte a cada 45 segundos.
O Brasil aparece na lista dos
dez países que possuem o maior
coeficiente de mortes auto infligidas. Do total de óbitos registrados
no Brasil, 1% decorre de suicídios,
tendo sido registrado 9.852 suicídios no país em 2011, o equivalente a 27 mortes diárias.
Outro fator preocupante, é
que a maioria dos casos de suicídio poderia ter sido evitado se
tivessem recebido o auxílio adequado, evidenciando a importân-

cia da compreensão dos processos mentais envolvidos e também
as formas de atuação e prevenção
que podem ser exercidas pelo psicólogo, assim como a necessidade
que dentre as equipes de saúde,
os estereótipos e preconceitos
sejam destituídos de sua prática
nos atendimentos à casos de tentativas de suicídio.
Este aspecto também reflete
diretamente a escassez de medidas para a conscientização e
amparo da população (necessárias para que entenda-se que o
suicídio integra um problema de
saúde e que existem meios de
preveni-lo), além de denunciar a
falta de um debate fundamental que tem sido ignorado por tratarse de um tema desconfortável e
ainda ser visto como um tabu.
É importante destacar que
como cada caso é único, ainda
que deva existir um protocolo
padronizado de atendimento, é
importante que a intervenção
tenha um caráter individualizado,
a fim de suprir as necessidades
particulares e subjetivas de cada
indivíduo.
Para uma prevenção eficaz, é
imprescindível que se eduque e
capacite satisfatoriamente os profissionais da saúde que atuam na
atenção primária.

Uma equipe bem preparada e
orientada pode se atentar para
possíveis fatores de risco de suicídio, principalmente em relação
aos pacientes que apresentam
sintomas depressivos.
Somente a partir do desenvolvimento da empatia do profissional para com o paciente, compreendendo assim seu estado
interno de angústia, é que tornase possível um atendimento
humanizado e apropriado.
Desse modo, percebe-se uma
necessidade de que os profissionais dos serviços de atenção primária apoderem-se de táticas que
propiciem sua proximidade com
os pacientes, com o intuito de
estabelecer uma relação de confiança e vínculo médico-paciente/
psicólogo-paciente, que crie condições acolhedoras para que o
sujeito sinta-se seguro em expressar suas ideias, pensamentos e
planos acerca do suicídio.
Porém deve-se salientar que só
se atingiria o propósito de um
prevenção e intervenção bemsucedidas se, além dessa conscientização, fosse empregada a
psicoterapia como tratamento
contínuo além da administração
de fármacos ao longo do processo.
Ana C. Ghezzi - Psicóloga
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Lei regula multa dentro
de estacionamentos
Lei vale para locais que tenham vagas destinadas às pessoas com deficiência

Que esta coluna errou ao
dizer que o vereador Amaury
Dias (PV) iria conceder título
de cidadão ribeirãopirense ao
pai do vereador Amigão
D´Orto (PTC).
***
Estacionamento de uso coletivo como em supermercado será fiscalizado

Está tramitando na Câmara de
Ribeirão Pires o Projeto de Lei nº
002/2020 que torna proibido o
estacionamento irregular de veículos em edificações de uso coletivo, instaladas na cidade e que dispõem de vagas especiais de estacionamento, destinadas a pessoas
com deficiência, idosos ou mobilidade reduzida.
Conforme o Projeto de Lei,
entende-se como edificações de
uso coletivo àquelas destinadas a
uso comercial, como shoppings,
supermercados, hotelaria, cultural, esportiva, financeira, turística,
recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde.
Os estacionamentos disponibilizados nestes espaços podem ser
externos, localizados no recuo
frontal, ou internos, entendidos
como subterrâneos ou sobrelojas.
Segundo o prefeito, tal ideia já
está prevista no Estatuto da
Pessoa com Deficiência. “Artigo
47. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de
uso público ou privado de uso
coletivo e em vias públicas, devem
ser reservadas vagas próximas aos
acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas,
para veículos que transportem
pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade,

desde que devidamente identificados”.
E tal fiscalização proposta pelo
Executivo de Ribeirão Pires também está prevista no Código
Brasileiro de Trânsito em seu artigo 24, inciso VI - executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e
edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas
administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito
e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada
previstas neste Código..

Com a aprovação dessa Lei, a
proibição prevista autoriza a fiscalização pela autoridade de trânsito
competente para a lavratura do
auto de infração; autoriza as edificações a zelarem pelo uso correto
das vagas destinadas às pessoas
com deficiência, idosos ou com
mobilidade reduzida e ainda faculta a qualquer pessoa que presenciar a irregularidade a denunciar
tal acontecimento a qualquer funcionário das edificações de uso
coletivo e à autoridade de trânsito
competente para a lavratura do
auto de infração.

Que na verdade, o vereador
Amaury irá conceder tal honraria ao próprio vereador
Amigão D´Orto.
***
Que o pai de Amigão e o
próprio vereador tem o
mesmo nome, diferenciando
apenas o final, um tem Neto e
o outro tem Filho (Humberto
D´Orto Neto e Humberto
D´Orto Filho).
***
Que a cessão de título de
cidadão dada entre vereadores é fato inédito na Câmara
de Ribeirão Pires.
***
Que o mais comum e ocorreu várias vezes em Ribeirão
Pires é vereador dar título de
cidadão ribeirãopirense a exvereador.
***

Que somente esse ano já
foram
protocolados
na
Câmara 12 projetos para conceder títulos de cidadãos a
diversos moradores, sendo
que o recordista é o próprio
Amaury com três homenagens, seguido por PC (MDB),
Silvino Castro (Republicanos) e
Banha (Cidadania), cada um
com duas homenagens protocoladas no Legislativo.
***
Que com uma homenagem
de título de cidadão ribeirãopirense estão Amigão D´Orto,
Rubão (PSD) e Rogério do
Açougue (PSB).
***

Que o deputado estadual
Thiago Auricchio (PL), que é
vice-presidente da Comissão
de Defesa dos Direitos do
Consumidor da Assembleia
Legislativa vai convocar a
diretoria da Enel (responsável
pela iluminação e energia elétrica na região) para prestar
esclarecimentos, devido às
reclamações de mau atendimento e prestação de serviço.

Es t a c ol u n a n ão af i r m a, el a ap e n as d i vu l g a o q u e “ D i z em p or a í ”.

4

Folha

Publicidade

Terça-feira, 03 de Março de 2020

Terça-feira, 03 de Março de 2020

Folha

Política

5

Projeto desvincula licenciamento de
veículo do pagamento de IPVA e multa
Projeto de Lei considera o veículo licenciado estando quitados apenas os débitos relativos à taxa de licenciamento

Licenciamento de carros não estaria subordinado a outros tributos

Atualmente, o Código de
Trânsito
Brasileiro
(Lei
9.503/97) exige, para o licenciamento, a quitação de tributos,
encargos e multas de trânsito e
ambientais vinculados ao veículo.
A proposta, do deputado
Alexandre Frota (PSDB-SP), tra-

mita na Câmara dos Deputados.
Ele aponta ilegalidade na vinculação existente hoje, o que contrariaria o Código Tributário
Nacional.
O Projeto de Lei 40/20 proíbe
a subordinação do pagamento
da taxa de licenciamento do veículo ao pagamento de qualquer

outro tributo ou multa. O texto
considera o veículo licenciado
estando quitados apenas os
débitos relativos à taxa de licenciamento.
O licenciamento veicular, diz
o parlamentar, tem o objetivo
de resguardar a segurança das
vias públicas, o sossego público
(ruídos) e a proteção ambiental
(emissão de gases). “A taxa de
licenciamento não é arrecadatória, mas de fiscalização. Como
típica taxa cobrada pelo Estado,
jamais pode assumir o objetivo
de promover receitas”, defende
Frota.
Ele acrescenta que a falta de
licenciamento, em razão de um
débito relativo ao IPVA, por
exemplo, não poderia resultar
no confisco do veículo.
Tramitação
O projeto tramita em caráter
conclusivo e será analisado
pelas comissões de Viação e
Transportes; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania.

Frente parlamentar pela
contagem pública dos
votos será lançada amanhã

Lançamento será às 10h em Brasília

Será lançada na quarta-feira
(4) a Frente Parlamentar Mista
pela Contagem Pública dos
Votos. O evento foi pedido pelo
deputado Daniel Silveira (PSLRJ).
Ele lembra que a Lei 13165/15
determinava a impressão do
registro de cada voto para conferência do eleitor. "No entanto, o

Plenário do Supremo Tribunal
Federal decidiu derrubar o voto
impresso nas eleições de 2018,
para eventual conferência dos
resultados na disputa", disse.
Para o deputado, o princípio
da publicidade em eleições eletrônicas impõe que o eleitor,
ainda dentro da cabine de votação, possa ver e conferir, com
recursos próprios, o conteúdo
do documento que registre o seu
voto. "Também impõe que os
representantes dos candidatos
(que possuem o direito constitucional de serem votados) possam conferir o conteúdo de cada
registro de voto apurado", disse
Silveira.
Hora e local
O lançamento da Frente
Parlamentar será às 10 horas, no
Salão Nobre.
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Amanhã prefeitos se reúnem com
governador para tratar Coronavírus
Além disso, João Dória anuncia R$ 30 milhões para ações imediatas de combate a doença

Prefeitos Maranhão e Kiko deverão participar do encontro com Dória

Amanhã,
às
11h,
o
Governador do Estado de São
Paulo João Dória (PSDB) deverá
se reunir com prefeitos e
representantes de serviços de
saúde de todos os 645 municípios do Estado em um evento
no Palácio dos Bandeirantes.
Além disso, o Governador
confirmou na última sextafeira (28) a liberação de R$ 30
milhões para ações imediatas
de prevenção e combate ao
coronavírus.
O dinheiro disponível será
usado em uma campanha
informativa de divulgação em
rádio, TV e internet e também
em medidas definidas por
especialistas do Centro de
Contingência da doença em
São Paulo.
“Estamos liberando R$ 30
milhões para o programa de
combate ao coronavírus, tanto
para informação quanto para
ação efetiva. Serão R$ 14
milhões para uma campanha
para orientar os brasileiros de

São Paulo sobre como se comportar, o que evitar e o que
não é problema. Outros R$ 16
milhões serão para apoio operacional à Secretaria da
Saúde”,
anunciou
o
Governador João Doria.
A campanha publicitária
começa a ser veiculada hoje e
deverá se estender até o dia 22
de março. O Governador já
adiantou que há possibilidade
de prorrogação se a necessidade for confirmada pelo Centro
de Contingência do coronavírus.
Na
última
sexta,
a
Organização Mundial da Saúde
elevou para muito alto o risco
global de epidemia do coronavírus.
Nesta semana, o Brasil teve
o primeiro caso confirmado da
doença. Trata-se de um
homem de 61 anos, residente
na capital paulista, que apresentou sintomas após retornar
da Itália, país em que a doença
já circulava.

Coordenado pelo médico
infectologista David Uip, o
Centro de Contingência do
coronavírus em São Paulo também vai definir medidas prioritárias para estabelecimentos
de saúde.
A verba liberada pelo
Governo de São Paulo poderá
ser usada na compra de insumos para exames e material de
proteção para profissionais
que atendem pacientes considerados suspeitos.
“O paciente com poucos sintomas, tosse leve, espirros e
febre baixa deve ficar em casa.
A atenção especial é para os
grupos mais vulneráveis, que
são pessoas com mais de 60
anos, e especialmente as com
mais de 80 anos, ou pacientes
com doenças crônicas, diabéticos ou em tratamento oncológico. Esses precisam ser mais
cuidadosos e procurar o serviço de saúde se houver agravamento desta infecção inicial”,
afirmou Uip.

incluído na última sexta-feira (28)
na lista nacional, também aguarda
pelo resultado do exame.
É importante ressaltar que
ainda não há casos confirmados,
até então, na Inglaterra.
Cuidados, diante de casos suspeitos, são semelhantes aos adotados para evitar a gripe, portanto, procure um serviço médico se
apresentar sintomas como febre,
tosse e dificuldade de respirar.
Quem esteve em países com
casos confirmados da doença e
apresentar sintomas suspeitos
deve evitar o contato com outras
pessoas, e procurar um serviço
médico imediatamente.

A paciente deu entrada na UPA 24h, situada na Vila Figueiredo

Rio Grande monitora um caso de Coronavírus. Ribeirão foi descartado

A Prefeitura de Rio Grande da
Serra divulgou na tarde da última
segunda-feira (2) que a Secretaria
de Saúde está monitorando um
caso suspeito de Coronavírus.
Segundo informações, trata-se de
uma mulher que teve contato
com seu filho, recém chegado de
uma viagem à Inglaterra, e apresentou alguns dos sintomas da
doença, principalmente febre
alta. A paciente deu entrada na
UPA 24 horas de Rio Grande da
Serra.
Segundo a Secretaria, os exames já foram realizados, mas o
resultado sairá somente na quinta-fera (5). A paciente está em

sua residência, em isolamento,
utilizando máscara para evitar o
contágio aos demais familiares.
A Secretaria de Estado da
Saúde informou na última sextafeira (28) que o Grande ABC tinha,
até então, um caso suspeito do
novo coronavírus (Covid-19). O
paciente reside em São Caetano.
Os dois casos na região que estavam sob investigação, que envolviam pacientes de São Bernardo e
Ribeirão Pires, foram descartados.
A partir do alerta realizado pela
Prefeitura de Rio Grande da Serra,
na última segunda (2), o Grande
ABC conta com dois casos suspeitos. O paciente de São Caetano,
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Situação da Pedro Ripoli
incomoda munícipes

9

Procon Consórcio ABC
divulga atendimento
móvel nas sete cidades

Os problemas se estendem até a ligação com a Avenida Francisco Monteiro
Foto: Divulgação

com a atual situação da via.
Ao longo de praticamente
toda a extensão, a pavimentação asfáltica encontra-se com
buracos e rachaduras que dificultam o trânsito local, sujeitando aos condutores a desvios arriscados que podem
resultar em acidentes.
O cenário das calçadas também é desanimador. O local
que deveria servir de passagem para pedestres está tomado por mato e colocando em
risco a integridade dos utilizadores.
Segundo um morador do
Sítio Maria Joana, equipes de
infraestrutura fizeram o reparo
paleativo de alguns buracos na
última semana, mas ainda há
outros problemas a serem
solucionados.
A Folha entrou em contato
com a Prefeitura de Ribeirão
Pires, que informou que a
Secretaria de Serviços Urbanos
iniciou na última semana a
manutenção estrutural na rua
Pedro Ripoli, com tapa buraco
e reparações na via.

A pavimentação asfáltica da via encontra-se com diversos problemas

Motoristas e pedestres que
dependem diariamente rua
Pedro Ripoli - responsável por
ligar a Avenida Francisco

Monteiro com os bairros mais
afastados da Estância, como o
Sítio Maria Joana e o Barro
Branco, - estão insastisfeitos

Em Ribeirão e Rio Grande o atendimento será no mês de abril

As sete cidades do Grande ABC
recebem, a partir de março, as
unidades móveis da Fundação
Procon.SP para orientar os consumidores sobre seus direitos em
diversas áreas como telefonia,
internet, bancos, contratos educacionais, planos de saúde, entre
outros. A iniciativa é a primeira
ação proposta pelo Procon
Consórcio ABC, lançado oficialmente no início deste mês.
O ônibus da Fundação
Procon.SP permanecerá dois dias
em cada município, com atendimentos das 9h às 16h, realizados
pelas equipes dos Procons. A passagem da unidade móvel pela
região começa em Santo André

(23/3 e 24/3), seguindo para São
Bernardo do Campo (25/3 e
26/3), São Caetano do Sul (27/3 e
30/3), Diadema (31/3 e 1/4),
Mauá (2/4 e 3/4), Ribeirão Pires
(6/4 e 7/4) e Rio Grande da Serra
(8/4 e 9/4).
O presidente do Consórcio
Intermunicipal Grande ABC e prefeito de Rio Grande da Serra,
Gabriel Maranhão, ressaltou que
a iniciativa é inédita em nível estadual. “Mais uma vez o Consórcio
ABC promove uma ação de vanguarda de caráter regional. Esta é
a primeira vez em que o Procon
realiza uma série de atendimentos móveis envolvendo toda uma
região”, afirmou Maranhão.
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Andar de bicicleta pela contramão
coloca em risco integridade de ciclistas
Acidente envolvendo funcionário público da Estância serve de alerta para demais usuários de bicicletas

Ribeirão Pires tem ciclofaixa para ciclistas na Avenida Valdírio Prisco

A morte do funcionário da
Prefeitura
Municipal
de
Ribeirão Pires José Carlos
André, conhecido como Zé
Bigode, no último dia 21, pode

ser levada como um alerta para
os demais ciclistas da cidade.
Ele foi atingido por um carro
conduzido pelo secretárioadjunto de Serviços Urbanos,

Ricardo Orsini , enquanto
seguia pela Avenida Kaethe
Richers. A Polícia Civil instaurou o inquérito, na última quinta-feira (27), para apurar as circunstâncias do acidente.
O boletim de ocorrência
aponta para uma versão dos
fatos onde Zé Bigode seguia em
sentido oposto aos veículos
quando, ao se deparar com o
veículo de Orsini, perdeu o controle da direção da bicicleta e
colidiu contra a parte frontal
do veículo da Prefeitura.
De acordo com o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), é
recomendado que, quando não
houver ciclovia, ciclofaixa ou
acostamento, a circulação de
bicicleta ocorra nas bordas da
pista e no mesmo sentido de
circulação regulamentado para
a via, com preferência sobre os
veículos automotores. A orientação está prevista no Artigo 58
do CTB.
Vale ressaltar que a cidade
de Ribeirão Pires só dispõe
ciclofaixa aos domingos e feria-

dos na Avenida Valdírio Prisco.
Durante os meses de verão, a
área também é liberada aos
finais de tarde. No entanto,
durante os demais dias da
semana e do ano, os ciclistas
são obrigados a disputar espaço com veículos pelas ruas.
No ano passado, a fiscalização de ciclistas e pedestres
chegou a ser regulamentada,
mas acabou sendo suspensa
pelo Contran - Conselho
Nacional de Trânsito - por
haver lacunas na legislação.
Mesmo não sendo passível de
aplicação de multa, andar de
bicicleta na contramão é algo
que oferece inúmeros riscos a
integridade do condutor.
Segundo o projeto “Vá de
Bike”, há ao menos 11 motivos
para não pedalar em sentido
contrário aos carros. Sempre
houve uma crença popular de
que ao andar pela contramão
se chega mais rápido ao destino, no entanto, de acordo com
os motivos listados pelo projeto, ao ir pelo mesmo sentido

dos demais automóveis, o
ciclista conseguirá desenvolver
seu trajeto com mais rapidez.
O “Vá de Bike” ainda alerta
que esse tipo de condução não
é mais seguro, tendo como
base estudos científicos. Além
disso, não há tempo hábil para
reação e evitar o atropelamento fica mais difícil; já em caso
de atropelamento, os danos
serão bem maiores; os ciclistas
acabam surpreendendo os
motoristas na via; os condutores de veículos não conseguem
visualizar os ciclistas em cruzamentos ou quando saem de
vagas e garagens e, até mesmo,
ao abrir a porta do veículo; e
por fim os próprios pedestres
não conseguem enxergá-los ao
atravessar a rua, por exemplo,
uma vez que olham para o sentido em que os carros estão.
A lista completa com as dicas
e principais motivos para não
trafegar de bicicleta pela contramão pode ser conferida no
site do Projeto Vá de Bike
(vadebike.org).
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BAEP intercepta roubo em
supermercado da Estância
Na madrugada da última segunda-feira (2), policiais militares do
6º BAEP (Batalhão de Ações
Especiais da Polícia) impediram o
roubo à unidade do supermercado
Joanin, em Ribeirão Pires. Segundo
informações, ao menos cinco pessoas participaram da tentativa de
roubo ao cofre, mas apenas dois
integrantes do grupo foram presos
em flagrante enquanto mantinham o vigilante como refém no
banheiro do estabelecimento.
Os militares localizaram a dupla
após serem acionados para averiguarem a possível invasão de indivíduos pelo muro do supermercado. Já no local, constataram que o
portão que dá acesso à Avenida
Valdírio Prisco (parte detrás do
estabelecimento) estava aberto
após o horário de funcionamento.
O vigilante e os criminosos
foram encontrados na área de ves-

tiário dos funcionários. Em conversa com os policiais, a vítima relatou
que fazia ronda pelo estacionamento quando foi surpreendido
pelos assaltantes. Um deles portava uma pistola calibre 380, com 10
munições. O segurança, que não
estava armado, ainda contou que
a dupla pedia pela arma e o questionava se ele era policial, tendo
um deles o agredido com uma
coronhada. Estima-se que o funcionário tenha ficado sob a mira
dos assaltantes entre 22h de
domingo (1) e às 2h de segundafeira (2).
Ainda foram realizadas diligências com apoio de equipes da
Polícia Militar da cidade, no entanto os demais indivíduos não foram
localizados. Foi encontrada uma
bolsa do lado externo do comércio
com a quantia de R$800,00, ferramentas e roupas.

Os criminosos teriam pulado o muro do supermercado

Mulher tem cartão trocado
por criminoso e perde R$ 4 mil
No último dia 22, uma moradora do Parque Aliança teve o prejuízo de R$ 4 mil após utilizar o caixa
24h de um supermercado no
Jardim Minarosa, em Ribeirão
Pires.
Segundo informações, a vítima
se dirigiu ao autoatendimento de
um banco 24h instalado no interior do supermercado Stuk, no
qual, devido uma falha no aparelho, o seu cartão ficou retido dentro da máquina. Momento em que
um homem se aproximou e acabou por distrai-la, tendo em seguida feito a troca dos cartões bancários, ficando assim, em posse do
cartão da vítima.
No mesmo dia, a moradora foi
notificada pelo banco de que havia
uma compra efetuada em seu
nome, no valor de R$ 4.800,00.
O caso foi registrado como
crime de estelionato na Delegacia
da Estância.
Moradora do Sítio Santana
tem casa invadida por criminoso
Uma mulher de 68 anos, teve
sua residência invadida por criminosos na madrugada do último dia
16.
Tendo em vista o momento em

que esteve ausente de sua residência, a vítima comentou à
Polícia de Ribeirão Pires que o fato
ocorreu entre às 7h30 e 15h30,
tendo o roubador ingressado na
residência após quebrar o vitrô do
banheiro e o forro de madeira de
seu quarto.
O invasor levou objetos pessoais, além de 32 peças de jóias
pertencentes a sua família.
Até o momento ninguém foi
preso.
Dupla de assaltantes armados
roubam veículo no Jd. Petrópolis
Um homem de 64 anos foi vítima de assalto após ser abordado
por dupla de criminosos na
Estrada de Sapopemba, no Jd.
Petrópolis, no último dia 23.
Segundo o boletim, o homem
trafegava com o seu veículo,
Saveiro de cor preta, pelo local por
volta das 18h30, quando percebeu
uma falha mecânica em seu automóvel. Ao parar o carro, dois
homens se aproximaram, vindo a
anunciar o assalto com o emprego
de arma de fogo, em seguida, subtraíram o veículo e fugiram do
local.
A vítima acionou a Polícia de
Ribeirão Pires, que segue investigando o caso.

Polícia

Folha 13

Forças de segurança
fazem operação integrada
Ação começou ontem em Ribeirão Pires e leva o nome de Operação Força Total

Ribeirão encontra-se atualmente entre as 30 cidades mais seguras do país

A Prefeitura de Ribeirão Pires,
por meio da Secretaria de
Segurança Urbana, deu início
nessa segunda-feira, dia 2, à nova
ação integrada entre as forças policiais para promover a segurança na
cidade. A primeira ação ostensiva e
preventiva ao crime nesse mês
aconteceu durante solenidade de
hasteamento da bandeira do
município – homenagem pelo mês
de aniversário de Ribeirão Pires –
no Mirante Santo Antônio.
A operação integrada, que
ganhou o nome de Operação Força
Total, acontecerá durante o mês
de março e contará com trabalho
integrado entre as equipes da
GCM, Romu, Rotam e Canil; a
Polícia Civil; e a Polícia Militar da
cidade, além do BAEP. Essas atividades acontecem em Ribeirão
Pires desde 2017, como forma de
coibir a criminalidade. A ação,
somada aos investimentos da
Prefeitura em segurança, apresenta resultado positivo.
Presente na cerimônia, o prefeito Adler Teixeira – Kiko (PSB), destacou a importância do trabalho
policial na cidade. "Iniciamos o aniversário da cidade dando merecido
destaque a um dos setores mais
importantes para a população, a
segurança pública. De 2017 pra cá,
a Prefeitura ampliou os investimentos para a GCM e fortaleceu a
parceria com as forças policiais do
Estado. O resultado é a queda permanente dos índices de violência
na cidade", declarou.
Segundo balanço divulgado
pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo
referente ao ano de 2019, houve
queda na criminalidade em
Ribeirão Pires. A cidade teve o
melhor desempenho em 19 anos
na diminuição de homicídios, latrocínios e furtos diversos. Referente
a roubo de veículos, o ano foi o
melhor dos últimos 10 anos, e em

roubos diversos, melhor do que os
8 anos anteriores.
A Estância encontra-se, atualmente, entre as 30 cidades mais
seguras do país, segundo dados do
Atlas da Violência 2019, do
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea). A diminuição dos
índices é resultado das ações de
fortalecimento promovidas de
forma permanente pela Secretaria
de Segurança Urbana da Prefeitura

de Ribeirão Pires.
"Estamos realizando um trabalho intenso de fortalecimento da
segurança na cidade. Melhorar a
qualidade de vida da nossa população é prioridade da Prefeitura, que
se dedicou a promover a valorização do efetivo da nossa GCM e
adquirir novos equipamentos e
armamentos", explicou o secretário de Segurança Urbana de
Ribeirão Pires, coronel José Luis
Navarro.
Desde 2017, a Prefeitura inaugurou duas novas bases para a
GCM (Ouro Fino e calçadão do
Terminal Rodoviário), entregou
novas instalações para a Secretaria
de Segurança Urbana e para a
Central
Integrada
de
Videomonitoramento 24h; entregou duas novas viaturas Hilux 0km
para a ROMU, além de Renault
Duster 0km doado pela CBC ao
município; entregou novos uniformes e armamentos para a GCM,
além de colocar em prática plano
de valorização profissional dos
Guardas. Está em andamento concurso público para a ampliação do
efetivo da GCM na cidade.
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Passeio Inclusivo de Bike
segue com inscrições

Esporte
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Vila Suíssa se despede
da XXIV Copa Amizade
A equipe ribeirãopirense foi eliminada pelo Mocidade Futebol Clube

Seguem abertas, até 13 de
março, as inscrições para o 4º
Passeio Inclusivo de Bike "José
de Oliveira Justino".
As vagas são destinadas às
pessoas com deficiência. Os
interessados em participar
devem garantir a inscrição
entrando em contato pelo
telefone 4828-9822 ou comparecendo à sede da Secretaria
de Participação e Inclusão
Social (SPAIS), localizada na
Rua Miguel Prisco, 288 – dentro do Paço Municipal – de
segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h.
O evento gratuito será reali-

zado pela Prefeitura da
Estância Turística de Ribeirão
Pires, por meio da SPAIS, no
dia 29 de março, a partir das
9h, na região central da cidade.
O passeio será aberto e
munícipes podem levar bicicletas próprias e acompanhar o
trajeto das bikes adaptadas
durante a atividade.
A 4ª edição do Passeio
Inclusivo de Bike integrará a
programação de aniversário de
66 anos de Ribeirão Pires, conforme Lei Municipal nº
6224/18. A atividade tem saída
prevista da Vila do Doce – Rua
Boa Vista s/nº - Centro.

Passeio é aberto e munícipes podem levar bicicletas próprias

Vila Suíssa chegou até às quartas de final da Copa Amizade

O Grêmio Esportivo Vila Suíssa
deu adeus à XXIV Copa Amizade,
no último dia 23, após perder por
1 a 0 para a equipe do Mocidade
Futebol Clube, em confronto válido pelas quartas de final. A única
equipe ribeirãopirense no torneio
chegou às quartas com a 6ª
melhor campanha geral.
Pelas redes sociais, comissão

técnica e jogadores parabenizaram o desempenho da equipe ao
longo da competição. O técnico
Joba, que esteve a frente da equipe ao longo do torneio, agradeceu
pela oportunidade de trabalhar no
Vila Suíssa. “Sem sombra de dúvidas, a melhor equipe que já fiquei
a frente, mas futebol é assim: um
dia ganha e outro perde”, diz Joba.

“Nós da diretoria do Vila Suíssa
agradecemos a todos os jogadores
e comissão técnica por vestirem
nossa camisa com garra e determinação”, acrescenta a diretoria do
clube.
Com a eliminação do Vila
Suíssa, as semifinais foram disputadas entre times da mesma cidade. De um lado, Mocidade F.C. e IV
Centenário decidiram o representante da Mauá na grande final. No
jogo disputado no último domingo
(1), a equipe do Mocidade venceu
por 3 a 1 e ficou com a vaga. De
outro, o Marajoara enfrentou o
atual bicampeão da Copa
Amizade,
Esporte
Clube
Guaraciaba, para decidir quem
levará o nome de Santo André
para o último jogo da competição.
O atual campeão da Copa Amizade
venceu por 2 a 1 a equipe conterrênea e disputará o título contra o
Mocidade.
Ambos os jogos da semifinal
foram disputados no campo do
Guaraciaba, em Santo André. A
data e local da final não foram
divulgados até o fechamento
desta edição.
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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!

Andreia Berti, clientes e amigos clicados
no Espaço Berti em Ribeirão Pires

Bar do Zóio de Gato durante hora
do almoço no Jardim Valentina

18 Folha

Publicidade

Terça-feira, 03 de Março de 2020

Terça-feira, 03 de Março de 2020

Cidade

Folha 19

Alunas do Programa Guri de Rio
Grande integrarão Grupos Artísticos
Kimberlyn Oliveira fará parte do grupo Big Band e Bianca Amorim da Banda Sinfônica Infanto-Juvenil
Kimberlyn Oliveira Silva, de
16 anos, e Bianca Amorim
Alves, 17 anos, são alunas de
trombone e trompete, respectivamente, no Programa Guri
Santa Marcelina, polo Rio
Grande da Serra, há cerca de
dois anos.
Recentemente participaram
de tradicional processo seletivo do Programa, que possibilita aos alunos fazerem parte
dos Grupos Artísticos do Guri,
compostos por diversas bandas
que reúnem os melhores instrumentistas para participarem
das turnês de apresentações
musicais pela Capital, Grande
São Paulo e outras cidades.
Kimberlyn foi aprovada no
teste, e agora fará parte do
grupo Big Band e Bianca da
Banda
Sinfônica
InfantoJuvenil.
Grupos Artísticos do Guri

Kimberlyn Oliveira tem
16 anos e toca trombone

Bianca Amorim tem
17 anos e toca trompete

Criados com a dupla intenção de integrar alunos de diferentes unidades do Guri e de

elevar a qualidade do ensino
musical do programa, os
Grupos proporcionam aos
estudantes a oportunidade de
aprofundar suas capacidades
artísticas.
No Guri, o ensino de música
vai além da sala de aula, e está
intimamente ligado à constru-

ção da performance: é em conjunto, sobre o palco, que se
forma o músico.
E um músico não se forma
sozinho, isolado: após uma
apresentação, realização do
esforço conjunto, que se
colhem os frutos do trabalho
individual e coletivo.
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Exaltasamba e João Gabriel são
destaques nos 66 anos da Estância
Mês de comemoração da emancipação político-administrativa terá atrações culturais, esportivas e de inclusão gratuitas

João Gabriel canta sertanejo

Ribeirão Pires celebrará no dia
19 de março aniversário de 66
anos de emancipação políticoadministrativa. Para comemorar a
data, a Prefeitura preparou programação especial. Atividades culturais e esportivas são destaque das
festividades, com atrações gratuitas voltadas à família. Shows de

João Gabriel e Exaltasamba são
destaques na agenda, nos dias 21 e
22, às 20h, na Praça Central.
Para abrir o calendário, ontem,
a Guarda Civil, acompanhada de
autoridades e forças policiais do
município e do Estado, realizaram
solenidade de troca de bandeiras.
Durante todo o mês, a bandeira de
Ribeirão Pires estará hasteada no
Mirante Santo Antônio.
No dia 7 de março, às 10h, a
Secretaria de Esportes promoverá
ação que também marca o Mês da
Mulher – Curso de Defesa Pessoal
voltado ao público feminino. A atividade acontecerá no CTT
Vereador João Netto (Complexo
Ayrton Sena), das 10h às 12h.
(Inscrições até sexta-feira, das 8h
às 16h30, na Secretaria de
Esportes – Av. Prefeito Valdírio
Prisco, 193 – Centro).
Nos dias 7, 8, 14, 15 e 19 de
março, a Igreja Matriz São José
promoverá programação especial
na Festa do Padroeiro. A atividade
contará com o apoio da Prefeitura.
A Praça Central da cidade (Rua
Boa Vista, Centro) sediará, no dia

9, das 9h às 16h, atividades culturais, esportivas, de assistência
social e saúde gratuitas do Dia
Internacional da Mulher.
A Secretaria de Participação e
Inclusão Social entregará no dia 14
a revitalização da Casa da
Juventude e Artes Urbanas “Alex
Sander dos Santos Silva” (Avenida
Santo André, 1.013 – Centro Alto).
O Parque Pérola da Serra sediará, nos dias 14 e 15 de março, das
10h às 17h, Feira de Artesanato
especial de aniversário da cidade
(Rua Diamantino de Oliveira, 220 –
Jd Pastoril. Entrada gratuita).
No dia 15 de março, a partir das
9h, o Complexo Ayrton Senna
sediará mais uma edição do tradicional Desfile Cívico. Escolas municipais irão apresentar a história de
seus patronos durante o evento.
Além da Secretaria de Educação,
participam da ação forças de segurança da cidade e profissionais de
outros setores da Prefeitura.
Entre 16 e 18 de março, às 14h,
Unidades de Saúde receberão atividades especiais voltadas à prevenção/combate do sedentarismo

e da obesidade (Parque Aliança,
Vila Sueli e USF Valentina).
No dia 18, Música na Praça da
Matriz receberá atividade cultural
gratuita, das 13h às 17h. Às 19h, o
Teatro Euclides Menato sediará
Sessão Solene de aniversário.
No dia do aniversário da cidade
e do padroeiro São José, 19 de
março, às 8h acontecerá missa
campal no Mirante São José. Às
19h, show musical na Praça da
Matriz celebrará a data.
No dia 21, às 20h, a Praça
Central sediará show gratuito do
cantor sertanejo João Gabriel. No
dia 22, no mesmo local e horário,
Exaltasamba será atração.
Também nos dias 21 e 22 de
março, às 16h, a Praça Central
receberá reapresentação do espetáculo “Dançando no Castelo”, que
emocionou o público na programação de final de ano na cidade.
A programação esportiva segue
no dia 21. Das 8h às 17h, a cidade
sediará Copa Master de Handebol,
no Ginásio Oziris Grecco
(Complexo Ayrton Senna).
No dia 22, às 7h30, acontecerá a

Corrida e Caminhada Ribeirão
Pires 66 anos – Troféu Antônio
Carlos Guarinon. A prova de 5k e
10k percorrerá vias da cidade.
Entre 24 e 27 de março, o
Teatro Euclides Menato receberá a
exposição “Salão da Paisagem, das
8h às 17h (Complexo Ayrton
Senna). Entre 24 e 26 de março, a
Secretaria
de
Turismo
e
Desenvolvimento Econômico promoverá workshop gratuito voltado
ao turismo rural – Cambuci.
No dia 27, às 9h, a Secretaria de
Assistência Social e Cidadania realizará o lançamento do programa
Criança Feliz. Um dia antes, 26 de
março, atividade marcará o primeiro ano das ações da Coordenadoria
da Mulher no Centro de Referência
Especializado de Assistência Social.
No dia 28 de março, às 20h, o
palco do Teatro Municipal Euclides
Menato sediará reapresentação
do musical “Por Todos os Cantos
do Brasil”, da Escola Municipal de
Música. Já no dia 29, das 9h às 13h,
a Praça Central sediará o 4º
Passeio Inclusivo “José Oliveira
Justino”.
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