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Não se esqueça que o
vírus ainda está por aí!

A Prefeitura de Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra deram início na
última segunda-feira (15) à flexibili-
zação das atividades econômicas,
por meio das diretrizes da Fase de
Controle (Laranja) do Plano São
Paulo, após três meses desde as
medidas de restrições adotadas por
causa da pandemia do coronavírus.
Entre as diretrizes que devem ser

adotadas pelos comércios e serviços
nesta nova fase, que seguirá até 28
de junho, está a medição de tempe-
ratura dos profissionais e clientes,
uso demáscaras, disponibilização de
álcool gel 70% nas entradas dos
estabelecimentos e distanciamento
social de 1,5metro entre as pessoas.
Estas normas sanitárias visam

conter a proliferação da doença, que
já contaminou 259 pessoas em
Ribeirão Pires e outras 104 em Rio
Grande da Serra. Além de ser a
causa de morte de 34 pessoas na
microrregião. Página 06
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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 EEE d i t o r i a l d a F o l h a

O Coronavírus continua por aí!
Não é porque o prefeito, o governador

ou o presidente flexibilizaram a quarente-
na que o vírus sumiu. Desapareceu. Muito
pelo contrário, agora o perigo está mais
evidente com a população diminuindo o
distanciamento social, vendo-se obrigada,
em alguns casos, a pegar o transporte
público ou até mesmo por esque-
cimento, achando que a vida vol-
tou ao normal. Não! A vida não
voltou ao normal. É preciso ainda
mais atenção e precaução.
Contudo, novas regras da qua-

rentena passaram a valer desde ontem. A
Prefeitura de Ribeirão Pires e de Rio
Grande da Serra deram início à flexibiliza-
ção das atividades econômicas, por meio
das diretrizes da Fase de Controle
(Laranja) do Plano São Paulo, após três
meses desde as medidas de restrições
adotadas por causa da pandemia do coro-

navírus.
Entre as diretrizes que devem ser ado-

tadas pelos comércios e serviços nesta
nova fase, que seguirá até 28 de junho,
está a medição de temperatura dos profis-
sionais e clientes, uso de máscaras, dispo-
nibilização de álcool gel 70% nas entradas

dos estabelecimentos e  distan-
ciamento social de 1,5 metro
entre as pessoas. Estas normas
sanitárias visam conter a prolife-
ração da doença, que já contami-
nou 259 pessoas em Ribeirão

Pires e outras 104 em Rio Grande da Serra.
Além de ser a causa de morte de 34 pes-
soas na microrregião.
Enfim, não é porque tem novas regras

que você, sem necessidade alguma, vai
sair de casa para “bater perna”.
Permaneça em casa e cuide de você e de
quem você ama.

““CCoonnttiinnuuee  eemm
ccaassaa  ee  ccuuiiddee  ddee
vvooccêê  ee  ddee  qquueemm
vvooccêê  aammaa””

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

Fisioterapia para todos

No contexto atual, em que o
acesso à saúde de forma geral
não contempla todas as classes
sociais, a fisioterapia tampouco
consegue se destacar como uma
ferramenta de suporte substan-
cial em classes menos abastadas.

As deficiências do sistema
público de saúde e não menos
deficiente, o sistema de saúde
suplementar, não conseguem
oferecer este serviço à população
da maneira como deveria. Quase
não há encaminhamentos para
fisioterapia provindos do Sistema
Único de Saúde e quando esses
são feitos, o paciente deve espe-
rar em torno de seis meses, ou
atravessar toda a cidade para
fazer o tratamento em uma das
clínicas parceiras das Prefeituras.

Os planos de saúde têm um
maior potencial para atendimen-
to dos pacientes que necessitam
do serviço e um número bem

maior de encaminhamentos é
feito pela saúde suplementar.
Porém, ainda se apresenta muito
aquém do real potencial para exe-
cução de um trabalho fisiotera-
pêutico ideal.

Não basta apenas querer e ser
capaz de prestar um serviço de
qualidade. O fisioterapeuta, dian-
te dessas duas realidades fica
refém de um sistema falho em
atender às demandas essenciais
da população. 

A Fisioterapia ideal é aquela
individualizada, que consegue,
através de sua valorização aten-
der de forma completa seu
paciente, prestando todo seu
conhecimento e potencialidade
em prol das disfunções cinéticas e
funcionais orquestradas pelas
inúmeras patologias que atingem
os mais variados sistemas do
organismo, assim, obtendo um
resultado infinitamente superior
a tratamentos executados em
grupos atendidos dentro de clíni-
cas e serviços que atendem pelo
SUS ou pelos planos de saúde.

Vários artigos publicados des-
pertam críticas aos cuidados erra-

dos oferecidos à pacientes, criti-
cando inclusive o investimento
enérgico em testes e tratamentos
que oferecem alto grau de risco,
enquanto a fisioterapia, como tra-
tamento conservador, por muitos
nem é lembrada ou é levada a
descrédito. O sucesso que o trata-
mento deveria oferecer esbarra
com as dificuldades do profissio-
nal, que precisa realizar muitos
atendimentos por dia e, portanto,
sem a mesma qualidade.

Como poderemos modificar
isso? 

A única forma de mudar a rea-
lidade atual é divulgando ampla-
mente a atuação desse profissio-
nal para a população e estudan-
tes. A Fisioterapia consiste em
reunir estratégias para atender
todas as classes sociais, de manei-
ra única e individualizada, com
qualidade, conhecimento técnico
e científico.

Fernanda M. Cercal Eduardo
Fisioterapeuta, mestre em

Tecnologia em Saúde e coordena-
dora do Curso de Fisioterapia do
Centro Universitário Internacional
Uninter.
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Que dois pré-candidatos a
vereador de Ribeirão Pires já
tem claro como vão atuar
caso sejam eleitos vereador
nas eleições deste ano.

* * *

Que uma delas é a ex-
vereadora Diva Bartolo, a Diva
do Posto, que vai disputar
vaga pelo PTB e pretende
exercer seu mandato com foco
especial na Saúde, setor no
qual milita há  32 anos.

* * *
Que Diva já foi vereadora

por dois mandatos em
Ribeirão Pires e atualmente
trabalha na Unidade Básica de
Saúde da Vila Sueli.

* * *
Que Diva faz parte do parti-

do político encabeçado pelo
vice-prefeito Gabriel Roncon.

* * *

Que o outro é o Delegado
Sérgio Francisco dos Santos,
que é filiado ao PTC e tem
uma visão ampla e humaniza-
da das questões de Segurança
Pública, protetivas dos ani-
mais e defesa das mulheres.

* * *

Que o Delegado Sérgio é
filiado ao partido que até abril
teve o vereador Amigão
D´Orto como comandante na
Estância, mas mesmo filiado
ao PSB, Amigão continua
sendo o cacique do PTC em
Ribeirão Pires.

* * *
Que no bairro do Jardim

Caçula em Ribeirão Pires,
como sempre as eleições para
vereador são bastante dispu-
tadas. 

* * *

Que em 2016 o vereador
mais votado do bairro foi Lau
Almeida, candidato pelo PPS e
este ano Lau novamente vai
brigar por uma cadeira no
Legislativo, mas desta vez
pelo PSDB.

* * *
Que as chances de Lau se

eleger são grandes, ainda
mais com o trabalho que vem
desempenhando no bairro,
ajudando os moradores e
melhorando a qualidade de
vida de todos que ali moram.

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

Policiais civis e promotores
público do Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco) realizaram
na última segunda-feira (15)
uma operação que investiga
irregularidades na gestão do
Hospital de Campanha de
Mauá. 

Os alvos da operação são o
prefeito Átila Jacomussi (PSB),
e o secretário de Saúde
Municipal, Luís Carlos Casarin.

As equipes da Polícia Civil
estiveram no prédio da
Prefeitura de Mauá cumprindo
mandados de busca e apreen-
são no gabinete do prefeito. 

Além disso, compareceram
à casa de Jacomussi, onde

apreenderam dois telefones
celulares, um iPad, documen-
tos e um notebook. O manda-
do de busca também foi aplica-
do ao secretário de Saúde.

De acordo com as investiga-
ções, houve irregularidades na
contratação emergencial da OS
Atlantic Transparência e Apoio
à Saúde Pública para a gestão e
operação do Hospital de
Campanha construído na cida-
de para atender os pacientes
com coronavírus. 

O valor da contratação do
hospital foi de R$ 3,3 milhões
para o prazo de 90 dias.

O Ministério Público apura
se a OS Atlantic e a OS Ocean
Serviços Médicos Ltda são a

mesma empresa, já que funcio-
nam no mesmo endereço. A
segunda é investigada pela
construção do Hospital de
Campanha em Jandira.

São investigados crimes pre-
vistos na lei de licitações, como
falsidade ideológica e lavagem
de dinheiro.

Jacomussi já foi afastado da
Prefeitura em setembro de
2019, quando teve o mandato
cassado pela Câmara de
Vereadores. No entanto, ele
conseguiu voltar ao cargo após
uma decisão judicial. 

Ele já foi preso durante uma
operação da Polícia Federal
suspeito de desvio de verbas
de merenda.

Átila Jacomussi é alvo de
operação da Polícia Civil
Prefeito de Mauá é investigado por irregularidade em Hospital de Campanha

Os alvos: Atila Jacomussi, acompanhado do secretário de Saúde, Luís Casarin
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A Prefeitura de Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra
deram início na última segunda-
feira (15) à flexibilização das
atividades econômicas, por
meio das diretrizes da Fase de
Controle (Laranja) do Plano São
Paulo, após três meses desde as
medidas de restrições adotadas
por causa da pandemia do coro-
navírus.

Entre as diretrizes que
devem ser adotadas pelos
comércios e serviços nesta nova
fase, que seguirá até 28 de

junho, está a medição de tem-
peratura dos profissionais e
clientes, uso de máscaras, dis-
ponibilização de álcool gel 70%
nas entradas dos estabeleci-
mentos e  distanciamento
social de 1,5 metro entre as
pessoas. Estas normas sanitá-
rias visam conter a proliferação
da doença, que já contaminou
259 pessoas em Ribeirão Pires e
outras 104 em Rio Grande da
Serra. Além de ser a causa de
morte de 34 pessoas na micro-
rregião.

Em meio a pandemia, que
resultou no aumento de 42% de
casos da Covid-19 em Ribeirão
Pires (de 182 casos para 259) e
44% em Rio Grande (de 72
casos para 104), na 1ª quinzena
de junho, os dois municípios
criaram normas e diretrizes
direcionadas ao funcionamento
dos comércios e serviços.

A Prefeitura da Estância deli-
berou as ações a partir do
Decreto Municipal nº
7.013/2020, que institui o fun-
cionamento de escritórios, com
agendamento prévio, das 10h
às 14h; concessionárias de veí-
culos das 13h às 17h; atividades
imobiliárias, com agendamento
prévio, das 10h às 14h; comér-
cios de rua das 11h às 15h;
shoppings e galerias das 14h às
18h.

Outros protocolos são priori-
zar o afastamento de colabora-
dores na zona de risco, (maio-
res de 60 anos, doença crônica
ou grave) e daqueles que apre-
sentarem sintomas da Covid;
fixação de orientações impres-
sas nas paredes, esquema espe-

cial de limpeza e higienização
dos ambientes.

A Prefeitura de Rio Grande
da Serra reuniu-se com comer-
ciantes  e líderes eclesiásticos
na manhã da última sexta-feira
(12), no Teatro Municipal
Primeira-Dama Zulmira Jardim
Teixeira, com objetivo de expla-
nar como será realizada a reto-
mada gradual das atividades.
Na reunião foram divulgados
horários de funcionamento
diferenciados: comércio de rua
e estabelecimentos congêneres
funcionam das 9h às 13h; setor
de vestuário de calçados das
13h às 17h; escritórios das 9h
às 13h.

Nas duas cidades os comér-
cios essenciais podem funcio-
nar para atendimentos presen-
ciais entre às 6h e 22h. Após
22h, entregas (delivery) podem
ser realizadas. São serviços
essenciais: 

Saúde: hospitais; clínicas
médicas, odontológicas, tera-
pêuticas e veterinárias; farmá-
cias e drogarias.

Alimentação: hipermerca-

dos, supermercados, mercados,
minimercados, hortifrutigran-
jeiros, quitandas e centros de
abastecimento de alimentos,
açougues e peixarias, restau-
rantes, lanchonetes e padarias,
feiras livres e lojas de venda de
alimentação para animais.

Abastecimento: postos de
combustível, distribuidores de
gás; oficinas de veículos auto-
motores e bicicletarias, entre
outros.

Zona Azul
Ontem (15) a Prefeitura reto-

mou o sistema de estaciona-
mento rotativo Zona Azul em
Ribeirão Pires. Por isso, valem
as regras vigentes antes da sus-
pensão do sistema, em 20 de
março, em razão da pandemia
do coronavírus.

O sistema tem como objetivo
garantir vagas voltadas ao
comércio da região central da
cidade, determinando tempo
máximo de permanência por
veículo. Rio Grande não conta
com o serviço de Zona Azul,
segundo a Administração
Municipal.

Comércios e serviços retomam atividades após três meses desde o início das restrições adotadas por causa da pandemia

Comércio tem permissão de abertura
mesmo com elevação de casos da Covid

Fase de Controle permite que alguns serviços retornem gradualmente
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A Prefeitura de Ribeirão Pires
está reaproveitando material pro-
veniente da raspagem da Avenida
Francisco Monteiro (fresa) – via
que liga região central ao bairro
Santa Luzia, para a manutenção de
ruas de terra na cidade. Nos últi-
mos dias, a ação contemplou a Rua
Casemiro Orosco, no Rancho
Alegre – Ouro Fino Paulista.

A reestruturação de solo feita
na via com utilização de pó de
fresa e solabrita (pó de pedra),
além do maquinário de compacta-
ção, garante mais aderência e esta-
bilidade para o fluxo de automó-
veis e de pedestres. Esse tipo de
intervenção já foi utilizada pela
Prefeitura na manutenção da
Estrada do Mar, no bairro Represa,

e na Rua Castelo, na Quarta
Divisão – em ambas também foi
utilizado o pó da raspagem da
Avenida Francisco Monteiro.

A Secretaria Regional de Ouro
Fino também dá sequência às
manutenções no bairro. Na Rua
Luiz Bertoldo, na região da Vila
Siqueira, e nas ruas Alzira e Kansas,
no Soma, equipes retiraram galhos
e mato das ruas.  Os recentes dias
de ventanias no bairro fizeram
necessárias limpezas na Avenida
Aricanduva e Rua Uruarama, no
Jardim Yamoré.

Outras intervenções e melho-
rias seguem no cronograma da
Prefeitura. Na Avenida Vereador
Aroldo Neves, os profissionais rea-
lizaram corte de mato e limpeza.

Ribeirão faz manutenção
na Rua Casemiro Orosco

Foi utilizado pó de fresa do recapeamento da Av. Francisco Monteiro

A Campanha Nacional de
Vacinação contra a Influenza foi
prorrogada até o dia 30 de junho.
Nesta nova fase da campanha, a
Secretaria de Saúde do Estado de
São Paulo recebeu 600 mil doses
extras de vacina do Instituto
Butantan, que serão disponibiliza-
das aos colaboradores do Metrô,
CPTM e Correios, funcionários da

limpeza urbana e pessoas em
situação de rua. 

Um dos objetivos da prorroga-
ção é aumentar a cobertura vacinal
de alguns públicos que estão abai-
xo da meta de 90%. Idosos, profis-
sionais da saúde e segurança, por-
tadores de doenças crônicas, fun-
cionários do sistema prisional,
população privada de liberdade,

caminhoneiros, motoristas de
transporte coletivo, portuários,
crianças de 6 meses a menores de
6 anos, gestantes, puérperas, pro-
fessores de escolas públicas e par-
ticulares, e adultos de 55 a 59 anos
poderão ser imunizados.

Na Estância, as doses são minis-
tradas nas 10 Unidade Básicas de
Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde
da Família (USFs) da cidade, das 8h
às 17h. A fim de evitar aglomera-
ção e aproximação entre pessoas,
um esquema especial de atendi-
mento foi estruturado pelas equi-
pes da Saúde Municipal para rece-
ber os moradores nas UBSs e USFs.
Em Rio Grande da Serra, as vacinas
também seguem sendo aplicadas
nas UBSs do município.   

Em Ribeirão Pires, segundo
dados divulgados pela Prefeitura,
até o momento foram imunizados
3.724 profissionais da saúde,
15.976 idosos, 153 profissionais da
área de segurança, 3.227 crianças;
995 gestantes, 164 puérperas,
5.176 pessoas com doenças crôni-
cas ou condições clínicas especiais,
568 professores e 1.971 morado-
res com idade entre 55 a 59 anos.

Campanha de vacinação é
prorrogada até o final de junho

A aplicação da vacina contra gripe segue até o dia 30 deste mês

O objetivo é aumentar o número de pessoas imunizadas

Foto: Divulgação/PM
ETRP
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A Guarda Civil Municipal de
Rio Grande da Serra localizou
lotes de materiais de uso far-
macêutico e médico abandona-
dos em um matagal próximo à
Avenida Humberto Rebizzi, na
última quinta-feira (11). Os
utensílios foram encontrados

populares e não aparentavam
uso. 

A denúncia chegou até o
vereador da cidade Jonathan
Rago, o Jhol Jhol
(Progressistas), responsável
por comunicar o efetivo muni-
cipal. 

O ponto onde os lotes esta-
vam fica a 500 metros da
Rodovia Adib Chammas (SP-
122), em uma área de declive
não habitada. 

Entre os materiais localiza-
dos havia frascos de soro,
seringas, mangueiras de respi-
ração, próteses, assento para
vaso sanitário hospitalar, mate-
riais de home care e caixas de
vitamina D. 

Segundo informações, os
lotes possuíam etiquetas de
identificação, possivelmente de
pacientes ou instituições - o
que levanta a suspeita de que
tratam-se de encomendas des-
cartadas. 

Foram encontradas informa-
ções de despacho para a cidade
de Osasco, bem como o nome
da transportadora responsável
pelo envio dos medicamentos. 

Até o momento, não há
informações se tais materiais
são produto de roubo ou furto,
bem como a identificação do
autor responsável pelo descar-
te.   

O local onde os lotes foram
encontrados é de difícil acesso
e  conhecido como área de des-
carte irregular de lixos  e entu-
lhos. O delegado de plantão
pela Delegacia de Ribeirão
Pires, onde a ocorrência foi
registrada, compareceu ao
ponto e acompanhou o traba-
lho da Perícia, que observou
que havia remédios dentro da
validade e outros já vencidos, o

que pode caracterizar crime
ambiental.   

Os objetos foram removidos
pela equipe da Prefeitura
Municipal e levados para a
equipe de Vigilância Sanitária
para a correta destinação dos
insumos e materiais hospitala-
res.  Apesar de registrado na
Estância, o caso será investiga-
do pelo Distrito Policial de Rio
Grande da Serra.

Os materiais foram encontrados por populares 

A Perícia compareceu o local na noite de quinta-feira (11)

GCM de RGS encontra lote de materiais
médicos e farmacêuticos em matagal

A suspeita é de que tratavam-se de encomendas que foram descartadas em região de mata próximo à Rebizzi

Foto: Divulgação/PM
RGS

Foto: Divulgação/PM
RGS
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Um adolescente de 16 anos foi
detido com porções de entorpe-
centes que seriam comercializa-
dos por ele na região do Santa
Tereza, em Rio Grande da Serra,
na madrugada do último sábado
(13). O menor foi localizado pela
equipe Bravo da Guarda Civil
Municipal por volta das 4h20.  

O adolescente e um jovem de
19 anos foram encontrados pela
GCM nas imediações da rua
Santa Cruz, em atitude suspeita.
Segundo informações, os guar-
das realizavam um patrulhamen-
to preventivo pelo local quando
se depararam com a dupla. Ao
visualizar a viatura, o menor teria

se assustado, o que motivou a
abordagem aos indivíduos.  

Durante a revista foi localiza-
do no bolso do adolescente infra-
tor 11 invólucros de cocaína, 16
de crack e 11 de maconha, além
da quantia de R$ 281,51 em
espécie. O menor confessou
informalmente à GCM que reali-
zava a venda das substâncias na
região. Não foram encontradas
substâncias ilícitas junto ao
jovem de 19 anos, tendo ele ale-
gado ter comprado uma porção
de maconha com o menor, a qual
já teria consumido.  

A dupla foi encaminhada à
Delegacia de Polícia Doutor
Evandro Lima, em Ribeirão Pires,
onde o delegado de plantão
decretou a apreensão do menor
pela prática de ato infracional de
drogas sem autorização. Ele já
possuía passagens pela Fundação
Casa por tráfico e roubo. O usuá-
rio foi ouvido e liberado. 

O caso foi registrado como Ato
Infracional, uma vez que as dro-
gas estavam em posse do menor.
Ele deverá ser apresentado ao
Ministério Público.

Menor é detido ao vender
drogas no Santa Tereza
A apreensão foi realizada pela Guarda Civil Municipal de Rio Grande da Serra

O menor confessou que estava praticando a venda de drogas pelo local

Foto:Divulgação/PM
RGS

Veículos se envolvem em 
colisão na Kaethe Richers

Na manhã do último dia 9,
dois automóveis se envolveram
em uma colisão, na Avenida
Kaethe Richers, região central
de Ribeirão Pires.  

Segundo informações do
boletim de ocorrência, um dos
carros seguia pela via quando
reduziu a velocidade para pas-
sar pela lombada, quando o
automóvel de uma empresa de
telecomunicações, que seguia
atrás, bateu em sua traseira. 

De acordo com relatos da
condutora que foi atingida, o
veículo seguia em alta veloci-
dade e não viu a lombada,
razão pela qual não conseguiu
frear a tempo de evitar a bati-
da em seu carro.  

Não houve vítimas em virtu-
de da colisão, apenas danos
materiais em ambos os veícu-
los.  

A colisão entre os veículos
foi registrada pela própria víti-
ma por meio da Delegacia
Eletrônica e encaminhado à
Delegacia de Polícia Doutor
Evandro Lima, em Ribeirão
Pires. 

Mulher é vítima de 
importunação sexual 

na Estância

Uma mulher de 38 anos foi
vítima de importunação social
enquanto estava em seu
ambiente de trabalho, em
Ribeirão Pires, no último dia 7.  

De acordo com informações
do boletim de ocorrência, o
autor é cliente do local e, na
ocasião, foi em direção a fun-
cionária e tentou beijá-la a
força.  

A vítima ainda afirmou em
seu relato que virou o rosto no
momento, razão pela qual o
beijo pegou em sua bochecha.
Após o episódio, o homem dei-
xou o local.  

O ato aconteceu no final da
tarde do dia 7, tendo a vítima
registrado o boletim de ocor-
rência na Delegacia de Polícia
Doutor Evandro Lima, em
Ribeirão Pires, somente no dia
9. 

Após a comunicação por
parte da mulher, a Polícia Civil
seguirá com as apurações
necessárias a respeito do caso,
que foi registrado como
Importunação Sexual.
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Quem gosta de acompanhar
e reproduzir os desafios lança-
dos no aplicativo de vídeo “Tik
Tok” certamente deve ter se
deparado com esse hit.
Intitulado de “Na Raba Toma
Tapão”, a música é um dos
maiores sucessos do funk no
momento e teve seu clipe lan-

çado na última quinta-feira
(11). 

Para a surpresa dos adeptos
ao estilo musical e moradores
da Estância, o videoclipe do
jovem MC Niack, de 17 anos,
foi gravado na antiga Fábrica
de Sal do município pela pro-
dutora musical brasileira

KondZilla, que tem impulsiona-
do a cultura do funk pelo
mundo. Além da Fábrica de Sal,
o clipe ainda mostra outros
pontos próximos ao local,
como a antiga Biblioteca
Municipal. Em apenas cinco
dias, o vídeo já registra mais de
três milhões de visualizações
no YouTube.

A história se inicia com
Niack sonhando em ter um
videoclipe. Na cena seguinte o
artista toma um ‘choque no
sistema’ como a própria músi-
ca faz referência e, desnortea-
do, acorda sendo o MC Niack.
“Na verdade a ficha nem caiu
ainda, não tenho palavras pra
explicar. Estou muito feliz”,
disse Niack, natural do interior
de São Paulo, em matéria
publicada no site da produtora
musical. A música também
conta com a participação do DJ
Markim WF, de Minas Gerais. 

A responsabilidade de dirigir
o clipe ficou incumbida a Pires.
O diretor explicou que trouxe
referências de rappers interna-
cionais como Travis Scott e

Cardi B. “Usamos algumas
referência do Travis Scott, fize-
mos um jogo de câmera que é
o Niack na velocidade rápida
que pegamos de um videoclipe
da também rapper Cardi B”.

“Trouxemos muita dança,
mas não uma dança vulgar e
nem provocativa, queríamos
mostrar que no videoclipe de
funk a mulher tem uma dança
mais artística. Querendo ou
não é um novo tipo de propos-
ta que mostramos nesse traba-

lho”, explicou o diretor.  
Essa nova maneira de retra-

tar a mulher foi algo percebido
e parabenizado pelos internau-
tas que assistiram o clipe logo
em seu primeiro dia de estreia.
“Não foi uma grande produção
por conta da pandemia, não
tinha muitas pessoas, chega-
mos, gravamos e fomos embo-
ra rapidinho. Conseguimos
executar bem com o que tínha-
mos planejado”, concluiu o
diretor ao KondZilla.

Hit do “Tik Tok” tem clipe gravado
na Fábrica de Sal de Ribeirão Pires

O sucesso do MC Niack “Na Raba Toma Tapão” já tem mais de três milhões de visualizações no YouTube

MC Niack tem 17 anos e é natural de Ribeirão Preto

Uma das cenas gravadas no interior da Fábrica de Sal 

Foto: Divulgação/ KondZilla

Foto: Reprodução/Youtube
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Na tarde da última quinta-
feira (11) a Prefeitura de Rio
Grande da Serra anunciou em
seu site que o grupo JBS, atra-
vés da unidade da Massa Leve
em Rio Grande da Serra, reali-
zará a doação de dezenas de
equipamentos e insumos à
Secretaria de Saúde do municí-
pio. A formalização do convênio
para a ação ocorreu em reunião
com os representantes da
empresa em conjunto com o
prefeito Gabriel Maranhão
(cidadania).

As datas para o recebimento
e mais detalhes serão definidos
em breve, segundo a
Prefeitura.

A empresa, conhecida pela
fabricação de massas frescas, e
que tem sede em Rio Grande
desde 2008, realizará a doação

de desfibrilador, monitores de
sinais vitais,  eletrocardiógrafo,
bombas de infusão, camas clíni-
cas e de UTI, aparelho de raio-x
portátil, viseiras faciais, aven-
tais, máscaras, luvas, entre
outros.

Leitos
Na última terça (9),

Maranhão, que também é pre-
sidente do Consórcio ABC, se
reuniu com o secretário de
Desenvolvimento Regional,
Marco Vinholi, no Palácio dos
Bandeirantes, onde firmaram a
compra de cinco respiradores
para a ampliação de leitos de
UTI e a abertura de 12 leitos de
emergência em Rio Grande. O
documento foi protocolado
junto ao Governo e beneficiará
também a cidade de Diadema,
com 20 respiradores.

Massa Leve doará insumos
hospitalares à Saúde de RGS

Doação será realizada mediante convênio entre a Prefeitura e a empresa

Na manhã da última quinta-
feira (11) a equipe “Todos Contra
a Covid-19” realizou a 6ª etapa da
ação, que visa a entrega de más-
caras de proteção facial à popula-
ção. Desta vez, o projeto benefi-
ciou os moradores da Vila Niwa e
Pedreira, com a entrega de 450
máscaras.

A iniciativa, que teve início em
29 de maio, tem por objetivo evi-
tar a contaminação dos morado-

res ao coronavírus e evitar que o
número de casos aumente.  A
equipe liderada pelo Fundo Social
de Solidariedade, já entregou
cerca de 3.450 máscaras no
município.

Na última terça-feira (9) as
equipes estiveram na Vila Lopes,
Monte Alegre, Vila Marcos e Vila
São João, onde foram distribuídas
cerca de 700 máscaras de prote-
ção facial a munícipes que passa-

vam pelos locais e aos comercian-
tes.

A ação já beneficiou morado-
res dos bairros Parque América,
Rio Pequeno e Parque Rio
Grande, Vila Lavínia, Santa
Tereza, Recanto das Flores, Vila
Conde, Vila Tsuzuki e Centro.

A Administração Municipal
informou que as máscaras foram
confeccionadas pelo grupo da
Melhor Idade do Fundo Social de
Rio Grande, com participação de
secretarias municipais e o CRAS.
Tendo também a soma de doa-
ções realizadas por entidades
assistencialistas, empresas e
moradores que auxiliam na con-
fecção, doação de matéria-prima
(tecido e elásticos) e distribuição.

Fundo Social de Rio Grande da
Serra pede por doações

Para que o projeto continue
sendo realizado, o Fundo Social
pede por doações de tecido, elás-
tico e TNT para continuidade de
confecção das máscaras.

Quem puder doar deve entrar
em contato com a entidade assis-
tencial: 4821-4765 ou 97503-
6451.

RGS amplia entrega de
máscaras aos moradores

Comerciantes e moradores de 15 bairros foram beneficiados com o projeto

Cerca de 3.450 máscaras foram entregues pela Administração Municipal
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O Recanto de Luz Irmã
Scheilla foi contemplado com
uma tonelada de alimentos
doados pelo Rotary Club de
Ribeirão Pires. A doação, reali-

zada na última semana, benefi-
ciará famílias assistidas pela
instituição espírita. 

A arrecadação por parte do
Rotary integra uma campanha

anual realizada pelo Grupo Pão
de Açúcar intitulado de Agenda
Social, que tem por objetivo
realizar ações que buscam sen-
sibilizar e despertar a solidarie-
dade em colaboradores e forne-
cedores. Em razão da pandemia
da Covid-19, a campanha foi
potencializada neste ano.  

O grupo beneficiado pela
ação na Estância é uma institui-
ção religiosa sem fins lucrativos
voltada para a ajuda e trata-
mentos voluntários. Sua atua-
ção é realizada por meio de
doações de alimentos, roupas e
objetos que são encaminhados
para casas de caridade parcei-
ras também sem fins lucrativos,
como no caso do Rotary Club.  

Ao todo, há mais de 36 mil
clubes Rotary no mundo que
contam com cerca de 1,2
milhões de associados em 218
países. Trata-se de uma asso-
ciação de clubes de serviços,
cujo objetivo é unir voluntários
a fim de prestar serviços huma-
nitários, sem fins lucrativos,
que prezem pela ética e o bem-
estar social.  

Recanto Irmã Scheilla recebe
doações do Rotary Club de RP

Ao todo, a instituição foi beneficiada com uma tonelada de alimentos

As doações foram garantidas em parceria com o Grupo Pão de Açúcar

Foto: Divulgação/Rotary Club Rib. Pires

A empresa Hikvision do Brasil
apresentou à Secretaria de Saúde
e Higiene de Ribeirão Pires, na
última terça-feira (9) a câmera
termográfica, que pode atuar
como mais um equipamento
contra a propagação da Covid-19. 

A câmera conta com inteligên-
cia artificial, capaz de identificar

a temperatura a uma distância
de até cinco metros, dando um
sinal de alerta caso a pessoa este-
ja em estado febril ou sem más-
cara.

A Secretaria de Saúde estuda-
rá a questão de valores para ver
se é compatível com o recurso
destinado ao setor. 

Hikvision apresenta
câmera termográfica 
à Secretaria de Saúde

Câmera identifica a temperatura corporal em até 5 metros de distância
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Todos os anos a Igreja Católica
no Brasil reserva uma semana
para a reflexão sobre a realidade
migratória do país, chamada de
Semana do Migrante. Este ano é a
35ª Semana, que tem como tema
“Migração e Acolhida” e o lema “
Onde está teu irmão, tua irmã?”
No próximo domingo (21) é o Dia
do Migrante e pensando nisso, a
Paróquia São José, atendida pelos
missionários scalabrianos, que
tem como carisma atender aos

migrantes promoverá no sábado
(20) o Drive Thru Solidário, das
10h às 15h. 

Os moradores poderão doar
alimentos não perecíveis, produ-
tos de limpeza e de higiene, rou-
pas e calçados, sem descer do
carro, em ponto estruturado na
Matriz São José, Avenida Santo
André, 110 - Centro Alto. 

O Centro de Apoio ao Migrante
realiza ações sociais e acolhe pes-
soas em situação de refúgio e de

imigração em todo o Grande ABC.
A instituição é coordenada pela
Pastoral Migrante Diocese, com
assessoria do padre Jean Dieckson
e Lena Teodoro.

As famílias atendidas pelo
Centro recebem entregas de ces-
tas básicas e roupas,  auxílio finan-
ceiro para o primeiro aluguel,
orientação para recolocação no
mercado de trabalho, auxílio na
regularização dos documentos,
como passaportes, cursos de por-
tuguês e aulas de informática. 

A Igreja Matriz São José se sen-
sibiliza com a situação dos migran-
tes, que se agravou nos últimos
meses. A maioria deles trabalha
em empregos informais. “Por isso
que estamos fazendo esse traba-
lho diocesano para tentar ameni-
zar as necessidades de muitos da
região”, disse a assessoria da
Matriz. 

Mais informações sobre a ação
solidária podem ser obitidas pelo
telefone (11) 4828-1598 ou na
página do facebook da igreja:
www.facebook.com/matrizsaojo-
se.

Paróquia São José de Ribeirão Pires cria
campanha de arrecadação de alimentos

Doações serão destinadas ao Centro de Apoio ao Migrante

Drive Thru Solidário da Paróquia São José será realizado neste sábado
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