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TCE-SP aponta:
Ribeirão no vermelho;
Rio Grande no verde

O resultado das análises contá-
beis feitas pelo Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo (TCE- SP),
divulgada ontem (19) apontou que,
dos 644 municípios paulistas, 86% -
559 administrações - se encontram
em situação de comprometimento
das gestões fiscal e orçamentária.
Pelo levantamento, apenas duas

das 7 cidades do Grande ABC apare-
cem com verde em suas contas, ou
seja, com pequena quantidades de
alertas, são elas, Rio Grande da
Serra e São Caetano do Sul.
Com as piores situações nas con-

tas públicas estão Ribeirão Pires,
Mauá, Santo André, São Bernardo
do Campo e Diadema, todas estão
em alerta vermelho, o estágio mais
crítico segundo do TCE-SP.
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R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A
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As contas públicas 
Entra ano e sai ano e o Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo alerta os
prefeitos sobre um problema recorren-
te, o gasto a maior do que é arrecadado.
O alerta é para que os mandatários das
cidades façam as adequações antes do
término do ano, para que no futuro não
fiquem inelegíveis por desres-
peito a Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Em uma pequena pesquisa

do Google não é difícil encon-
trar reportagens sobre contas
rejeitadas, decorrentes de gastos exces-
sivos.
E mais uma vez o Tribunal de Contas

está alertando os prefeitos. Das sete
cidades que compõe a região, cinco
estão no alerta máximo, os prefeitos
gastam mais do que arrecadam e no final
do ano, as contas podem não fechar.
Na microrregião, Ribeirão Pires e

Mauá estão em estado crítico, no verme-
lho. Para a Estância estão sendo feitos
20 alertas, enquanto para Mauá, infini-
tamente maior que a Estância, são 15
apontamentos de irregularidades.
A única cidade que está no verde, ou

seja, com alerta mínimo é Rio Grande da
Serra, acompanhada na região
por São Caetano do Sul.
É preciso que os mandatá-

rios gastem menos, reduzam
o custeio da máquina pública,
diminuam o número de

comissionados, façam valer os votos
recebidos e administrem bem o dinheiro
arrecadado dos impostos.
Que os alertas do Tribunal de Contas

sirvam como lição de casa para os chefes
do Poder Executivo, pois quem sofre
com o desperdício de dinheiro é a popu-
lação que precisa do serviço público,
esse, sem muita qualidade.

“O Tribunal de Contas
está alertando os
prefeitos”

E d i t o r i a l  

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

A atuação do psicólogo diante do luto

O luto nos remete à perda
que se configura não somen-
te a morte de um ente queri-
do, mas também de uma con-
dição de vida, como exem-
plos, a demissão de um
emprego na qual se nutria
planos, aposentadoria, um
bem material, uma amizade,
um casamento, perda do
corpo jovem (velhice), corpo
mutilado por acidente ou
sonhos interrompidos por
uma doença.

O luto é um laço de amor
que se desfez. É um processo
esperado pela perda do vín-
culo. O paciente sente pro-
fundo desamparo afetivo
com sensação de perda da
sua identidade. 

O luto não é uma doença,
por isso nem todo enlutado
necessita de tratamento psi-
coterápico. É necessário ava-
liar o indivíduo ou o grupo
enlutado. 

Cada um tem um jeito
único para enfrentar o luto,
manifestado pelo choro,
silêncio ou pelo isolamento,
porém é necessário que seja
verbalizado. Somente ao
entrar em contato com o
insuportável da perda é pos-
sível obter melhora no qua-
dro depressivo. 

O enlutado é acolhido pelo
terapeuta que tem preparo
para auxiliar o paciente a
organizar suas ideias e seus
sentimentos. Junto com o
psicólogo o paciente possui a
liberdade para expressar a
sua dor sem ser julgado. Em
alguns casos, é necessário
uso de medicação psiquiátri-

ca, com o objetivo de alívio
físico. 

A elaboração saudável do
luto dependerá dos recursos
emocionais de cada um (per-
sonalidade) e do meio social
na qual o indivíduo pertence
(família, amigos e comunida-
de).

Em terapia o paciente con-
segue aos poucos formar
novos vínculos significativos,
na qual possibilite fazer
novos investimentos afetivos,
seja em novos relacionamen-
tos, novas oportunidades
profissionais ou nova manei-
ra de viver. Aos poucos con-
segue retomar o prazer de
estar vivo e sentir-se produti-
vo. 

Passamos por muitas per-
das ao longo da vida e pode-
mos aprender com essas
experiências.

Sara Andreozzi Petrilli do
Nascimento - Psicóloga da
Clínica Elgra, Especialista em
Psicossomática Psicanalítica
e pós-graduada em
Psicologia Hospitalar. 
CRP 82574/06
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Que Claurício Bento (DEM) deve
retomar as atividades de vereador
de Rio Grande da Serra nesta quar-
ta-feira. 

*** 
Que o parlamentar estava licen-

ciado da Casa de Leis e ocupava o
cargo de secretário de
Administração de Rio Grande
desde o início de fevereiro. 

*** 
Que o retorno de Bento à

Câmara de Vereadores está sendo
esperada com ansiedade, já que o
legislador deixou o Governo
Municipal ameaçando ir para opo-
sição. 

***

Que não é a primeira vez que
Claurício ameaça fazer oposição ao
prefeito Gabriel Maranhão
(Cidadania). 

*** 
Que em novembro do ano pas-

sado chegou a usar a Tribuna da
Casa Legislativa e anunciar sua
oposição ao Governo Municipal,
mas logo recuou. 

*** 
Que dois meses depois,

Claurício fez juras de amor ao pre-
feito. Durante discurso de posse
como secretário de Administração,
frisou que Maranhão era o melhor
prefeito do Grande ABC. 

*** 
Que passado quase um semes-

tre, Bento parece ter mudado
novamente de ideia, saiu “atiran-
do” para todos os lados, inclusive
em Maranhão. 

***         

Que o retorno de Claurício tirou
da Casa de Leis o vereador Messias
Cabeleireiro (PV). Messias ficou
suplente nas eleições municipais de
2016 e estava como titular desde o
afastamento de Bento. Agora, foi
para reserva novamente. 

*** 
Que a lista de prejudicados com

o retorno de Bento para a Câmara
não é pequena. Pelo menos quatro
vereadores que o apoiam para a
vaga de candidato a prefeito no
grupo governista podem ficar na
mão. 

*** 
Que Claurício tem o apoio decla-

rado dos vereadores: Marcelo
Cabeleireiro (sem partido), Zezinho
da Lavínia (PSB), Bibinho (PSDB) e
Maciel da Padaria (vereador licen-
ciado e atual secretário de
Esporte). 

*** 
Que se confirmar a ida de

Claurício para a oposição, como
ficam esses parlamentares?
Seguem com ele? É a grande per-
gunta nos bastidores da Política. 

***          

Que a situação mais delicada é
de Maciel da Padaria, membro do
primeiro escalão do prefeito. Se for
para oposição, perde o cargo e a
visibilidade que a Secretaria de
Esportes lhe oferece. 

***          

Que não menos enroscado está
Bibinho. Esta seria a segunda “saia
justa” que passaria por conta de
Bento.  

*** 
Que a primeira ocorreu nas elei-

ções para a presidência da
Câmara, em dezembro do ano pas-
sado. Alguns vereadores deixaram
a sua candidatura por conta de
Claurício, e Bibinho perdeu por 1
voto. 

*** 
Que a segunda saia justa vem

agora, se tornar-se oposicionista,
não poderá utilizar ganhos impor-
tantes em sua região, como a cons-
trução da UBS, a escola municipal e
o asfalto da Guilherme Pinto
Monteiro. 

*** 
Que por todas as incertezas é

que o discurso de retorno de Bento
é esperado por ambos os lados. O
grupo governista atua na pacifica-
ção dos ânimos, já os oposicionis-
tas torcem por um discurso duro.

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

Kiko Teixeira veta 
assentos preferênciais
para idodos e grávidas
Transformar todos os assentos de coletivos em preferencial não é razoável, diz Kiko

Aprovado em junho deste
ano, o projeto de lei de autoria
do vereador Paulo Cesar, o PC
(MDB), que dispunha sobre a
preferência de idosos, mulhe-
res grávidas ou com criança de
colo e pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida sobre
todos os assentos do transpor-
te público de Ribeirão Pire foi
vetado pelo prefeito Kiko

Teixeira (PSB).
Segundo o vereador, “nos

dias de hoje cansamos de ver
jovens sentados e algumas
pessoas idosas e mulheres com
crianças de colo em pé por
falta de assentos preferenciais;
acredito eu que aprovando
esta lei iremos corrigir esta
falha que dia a dia vem aconte-
cendo não só no nosso municí-

pio como em outras cidades”,
defende o parlamentar. 

Apesar da justificativa, o
prefeito Kiko Teixeira não
entendeu a medida da mesma
maneira, na posição do prefei-
to, tornar todos os assentos
preferênciais, fere a razoabili-
dade.

“Apesar da boa intenção do
parlamentar, que pretende
adotar, com a propositura, a
adoção de políticas públicas
para promover o efetivo aces-
so daqueles que tem necessi-
dades preferenciais, ela é des-
provida de proporcionalidade
e razoabilidade”, escreve Kiko
na justificativa do veto.

O prefeito ainda aponta
manifestação do excesso do
Poder Legislativo, por impor
injustificado tratamento aos
demais passageiros.

O parlamentar, contrário ao
veto, diz que este projeto de
lei já é realidade em outras
cidades, segundo PC, funcio-
nando perfeitamente.

O veto ao projeto será anali-
sado na quinta-feira, durante
sessão ordinária da Câmara
Municipal, a partir das 14
horas.

Arquivo Folha

Paulo Cesar é o autor das propostas vetadas pelo prefeito Kiko

RGS vota amanhã parada obrigatória
para mulheres e deficientes

A Câmara de Rio Grande da
Serra analisa amanhã (21), na
sessão ordinária da semana,
dois projetos de lei que visam
trazer mais comodidade para
passageiros do transporte
coletivo municipal.

De autoria do presidente da
Casa de Leis, Claudinho
Monteiro (PSB), os projetos
são voltados à segurança das
mulheres e pessoa com defi-
ciência. Segundo a medida, se
aprovada pela Câmara
Municipal, os beneficiários
poderão pedir parada de ôni-
bus nos locais que entenderem
seguro.

No caso das mulheres, a
parada obrigatória será
implantada a partir das 20
horas, e para a pessoa com
deficiência em qualquer horá-
rio das linhas de ônibus muni-
cipais.

“São dois projetos relevan-
tes para duas parcelas impor-

tantes da sociedade. As mulhe-
res poderão acionar a parada
dos ônibus fora do ponto, caso
entenderem ser mais seguro.
Já a pessoa com deficiência
terá a parada a qualquer hora,
isso trará mais segurança e
conforto, garantindo ainda o ir

e vir das pessoas”, defendeu
Claudinho Monteiro.

Se aprovado pelos parla-
mentares em duas discussões,
os projetos de leis seguem
para sanção ou veto do prefei-
to Gabriel Maranhão
(Cidadania).

Claudinho Monteiro é o autor dos projetos que serão votados na quarta-feira

Arquivo Folha
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O resultado das análises con-
tábeis feitas pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo
(TCE- SP), divulgada ontem (19)
apontou que, dos 644 municí-
pios paulistas, 86% - 559 admi-
nistrações - se encontram em
situação de comprometimento
das gestões fiscal e orçamentá-
ria.

Os dados integram levanta-
mento feito pelo TCE-SP como
parte do previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF) e
são relativos ao período do 3º
bimestre do exercício de 2019 –
relativos aos meses de maio e
junho.

Todos os prefeitos cujas cida-
des se enquadram nesta situa-
ção - de receita insuficiente para
o cumprimento das metas de
resultado primário e/ou com
indícios de irregularidades orça-
mentárias - foram notificados
para que adotem providências
segundo o previsto na LRF.

De acordo com o artigo 9º da
Lei de Responsabilidade Fiscal,
das prefeituras terão – nos pró-
ximos 30 dias – que adequar

seus orçamentos, limitar empe-
nhos e priorizar os tipos de gas-
tos e movimentações financei-
ras.

Dos 644 municípios jurisdicio-
nados, pertinentes ao acompa-
nhamento fiscal previsto na Lei
de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101/00),
constatou-se que apenas 20
municípios (3,10%) estão regula-
res em suas contas.

Da totalidade, 46 prefeituras
que descumpriram as instruções
vigentes e deixaram de enviar os
dados contábeis corresponden-
te ao 3º bimestre de 2019, impe-
dindo assim a devida análise dos
dados de receita e despesa, para
fins do art. 59 da LRF -  7 (sete)
Câmaras Municipais e 24 entida-
des da administração municipal
indireta não entregaram os
balancetes, prejudicando as
análises. 

A Corte de Contas Paulista
adianta ainda que o descumpri-
mento das instruções poderá
ensejar aplicação de multa, a cri-
tério do relator do processo de
contas anuais.

A relação completa com os
nomes dos municípios e seus
Prefeitos estão disponíveis para
consulta pública no portal insti-
tucional do TCE por meio do
infosite ‘Visor’, acessível por
meio do link
www.tce.sp.gov.br/visor.

Pelo levantamento, apenas
duas das 7 cidades do Grande
ABC aparecem com verde em
suas contas, ou seja, com peque-
na quantidades de alertas, são
elas, Rio Grande da Serra e São
Caetano do Sul.

Com as piores situações nas
contas públicas estão Ribeirão
Pires, Mauá, Santo André, São
Bernardo do Campo e Diadema,
todas estão em alerta vermelho,
o estágio mais crítico segundo
do TCE-SP. 

A Estância, administrada pelo
prefeito Kiko Teixeira (PSB) apa-
rece com 20 alertas, em quatro
diferentes tipos.

“Situação desfavorável
demonstrando tendência ao
descumprimento das Metas
Fiscais”, aponta um dos relató-
rios relativo a Ribeirão Pires.  

Tribunal de Contas aponta que Ribeirão
Pires está com contas em situação de risco 

Divulgação

Kiko Teixeira é o responsável pelas contas municipais 

Na região do Grande ABC, apenas Rio Grande da Serra e São Caetano do Sul estão em melhores condições
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A Prefeitura de Rio Grande
da Serra realizará no próximo
sábado (24), a partir das 8h,
mais uma operação Cata-
Bagulho no município. 

Através do Projeto Pintou
Limpeza, da Secretaria de
Serviços Urbanos, a ação será
desta vez na Vila São João. No
mesmo dia e bairro, na Escola
Estadual Alziro Barbosa
Nascimento, acontece o
Programa Prefeitura nos
Bairros, que terá diversas
ações e serviços gratuitos para
a população.

Para participar da Operação
Cata-Bagulho basta colocar o
material a ser descartado em
frente à residência na noite de
sexta-feira (23). 

É importante atentar-se ao
prazo, pois o caminhão de
coleta passará no sábado
somente uma vez em cada
rua/local.

Vila São João terá Operação Cata-Bagulho
e Programa Prefeitura nos Bairros 

Divulgação

Prefeitura estará recolhendo os materiais deixados em frente as casas 

Eventos organizados pela Prefeitura de Rio Grande da Serra será no sábado, dia 24 

Programa Prefeitura nos Bairros 
na São João terá vários serviços 

As ações do Programa
Prefeitura nos Bairros come-
çam às 9h e seguem até às 13h,
no sábado (24), na Vila São
João. Serão disponibilizados os
seguintes serviços:

- Emissão de Carteira de
Trabalho;

- CadÚnico/ Serviços Sociais;
- Aferição de pressão arte-

rial de dextro;
- Vacinação contra o

Sarampo (entre 15 e 29 anos);
- Corte de Cabelo;
- Pintura Facial;
- Fabi Make Up (a partir das

9h30);
- Caricaturista;
- Apresentação de Zumba,

Melhor Idade e Projeto Vida
Saudável;

- Atendimento do Procon;
Todos os serviços são gratuí-

tos e não é preciso promover

cadastro antecipado.
Os serviços serão oferecidos

na Escola Estadual Alziro
Barbosa Nascimento (Rua
Bahia, nº 01 – Vila São João).

Cadastro Único é um dos serviços que estarão disponíveis 
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Na próxima quinta-feira (22),
o Sebrae Móvel estará nova-

mente em Rio Grande da Serra.
Será possível obter consultoria,

sem custo, sobre novos negó-
cios, capacitação, inovação, ges-
tão, orientação ao crédito, infor-
mações sobre cursos gratuitos,
entre outros serviços.

O atendimento será das 10h
às 16h, na Praça Lídia Pollone,
no Centro de Rio Grande da
Serra.

O Sebrae-SP traz o atendi-
mento ao seu município! O
Sebrae Móvel funciona como
um escritório sobre rodas, em
uma van customizada para o
atendimento ao público, equipa-
da com computadores, internet,
ar condicionado e cartilhas com
informações e orientação para
quem já tem ou deseja investir
em um pequeno negócio.

Para saber mais acesse:
www.sebrae.com.br.

Sebrae Móvel estará em
Rio Grande na próxima
quinta-feira (22)

Divulgação

O equipamento ficará na praça ao lado do Supermercado Serrano

Todos os serviços oferecidos são gratuitos 

Redução da alíquota do ITBI segue
até 30 de agosto em Ribeirão Pires

A Prefeitura de Ribeirão
Pires reduziu até o próximo dia
30 a alíquota do ITBI – Imposto
sobre a Transmissão de Bens
Imóveis Inter Vivos – de 2%
para 1%. A medida, estabeleci-
da pela Lei Municipal nº
6.348/2019 e iniciada em junho

desse ano, tem por objetivo
incentivar a regularização de
imóveis na cidade.

Para ter acesso à redução da
alíquota, o contribuinte deverá
comparecer na Central de
Atendimento do Paço Municipal
– Rua Miguel Prisco, 288 –

Centro, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h. No local,
será emitida guia do ITBI com o
valor reduzido. Nos casos de
recolhimento de ITBI de imó-
veis financiados pelo Sistema
Financeiro de Habitação, per-
manece a alíquota de 0,5%.

Candidatos a conselheiros tutelares
farão curso de capacitação

O Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente de Rio Grande da
Serra realizará curso de capaci-
tação para os candidatos a con-
selheiros tutelares do municí-

pio. 
As aulas serão realizadas do

dia 19 a 23 de agosto, das
13h30 às 17h30, no CRAS –
Centro de Referência de
Assistência Social, na Rua Santa

Branca, nº 24, no Bairro Santa
Tereza.

O objetivo é levar informa-
ções aos candidatos sobre o
trabalho e as legislações sobre
crianças e adolescentes.
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Nesta próxima quinta-feira
(22), às 18 horas, acontecerá
na sede da Câmara Municipal
de Rio Grande da Serra o
encontro para criação do
COMAD - Conselho Municipal
de Políticas sobre Drogas.

Segundo Cleson Alves, o
COMAD vem de encontro com
interesse da sociedade, uma
vez que é notável o grande
aumento de jovens usuários de
drogas em nossa cidade e este
conselho possuirá função con-

sultiva, fiscalizatória, normati-
va e deliberativa com capaci-
dade de interação com poder
público e com a sociedade na
definição de prioridades e na
elaboração de planos de ação,
caracterizando-se como uma
forma democrática de controle
social. 

Cleson Alves vem há anos
lutando por essa conquista, e
enxerga que esse é o melhor
momento para constituição do
referido Conselho, uma vez
que o atual Governo Municipal
apoia a realização do mesmo. 

Neste encontro serão defini-
dos os possíveis membros para
a composição do Conselho. 

A Câmara Municipal de Rio
Grande da Serra fica situada na
Rua do Progresso, n° 251,
Jardim Progresso.

Para outras informações
pelo telefones 99826-2876
Cleson Alves (Gestor de
Gabinete da Prefeitura de Rio
Grande da Serra).

Rio Grande promove
encontro para criar
Conselho sobre Drogas 

Divulgação

Tema já vem sendo debatido em Rio Grande da Serra 

Encontro acontece na quinta-feira, na Câmara Municipal

PAT de Rio Grande faz
Seguro Desemprego

Entrada ao Seguro
Desemprego já pode ser reali-
zada no PAT – Posto de
Atendimento ao Trabalhador -
de Rio Grande da Serra

O Posto de Atendimento do
Trabalhador voltou a disponi-
bilizar a entrada ao Seguro
Desemprego. A oferta desse
serviço estava suspensa tem-
porariamente.

Além desse serviço, o PAT
também realiza a emissão de
Carteira de Trabalho e faz a
intermediação de diversas
vagas de emprego.

Os interessados em algum
desses serviços devem procu-
rar o PAT, localizado na Rua do
Progresso, nº 700, Bloco D, de
segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h.

CRAS fazem atividades
para terceira idade

Por meio de parceria com o
Centro de Referência do Idoso
(CRI), a Secretaria de
Assistência Social e Cidadania
da Prefeitura de Ribeirão Pires
está ampliando as atividades
para a terceira idade nos bair-
ros. 

A partir desse semestre, os
Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS) da
cidade sediam aulas esportivas
e de integração para morado-
res com mais de 60 anos.

No CRAS da Quarta Divisão,
há aulas de alongamento e de
dança. A moradora Ivanilde de

Oliveira Félix, 69 anos, se ins-
creveu logo que soube das
aulas. 

“Ter atividades para a ter-
ceira idade pertinho da minha
casa é muito bom! Exercício
nos traz qualidade de vida.
Estou adorando”, afirmou.

Os interessados em partici-
par das atividades devem pro-
curar o CRAS Ouro Fino na rua
Eduardo Valeriano Nardelli,
367. Informações pelo telefo-
ne 4823-9283. Já o CRAS
Jardim Caçula fica na rua
Fagundes Varela, 7. Telefone
4828-1327.
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A Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Ribeirão Pires lan-
çou nova campanha de estímulo à
adoção de cães abrigados pelo
Centro de Controle de Zoonoses
da cidade. Com abordagem des-
contraída, a ação, criada com o
apoio da Secretaria de
Comunicação, divulga dados
sobre 19 cachorros – machos e
fêmeas – que aguardam adoção.
As informações estão disponíveis

nas redes sociais da Prefeitura.
Todos os cães inseridos na

campanha são dóceis. Os animais
disponíveis para adoção no
Centro de Controle de Zoonoses
da Prefeitura são castrados, vaci-
nados (V8 e raiva) e vermifuga-
dos. A ação lançada utiliza lingua-
gem simples, com layout descon-
traído. 

Interessados em adotar um
dos animais do Canil de Ribeirão

Pires devem comparecer ao CCZ
de segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h (Rua Catarina Rios
Giachelo, 185 – região central).
Para adotar, é necessário ter
idade superior a 18 anos e assinar
termo de posse responsável. 

Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone 4824-3748.

Posse responsável 
Abandono e maus tratos a ani-

mais são crimes com pena de até
dois anos de detenção e multa, de
acordo com a Lei Federal nº
9605/98, artigo 32. Todas as pes-
soas que adotam um animal de
estimação são responsáveis por
garantir seu bem-estar e seguran-
ça.

Alguns cuidados são essenciais
para manter um animal em boas
condições. Passear com o pet
usando sempre a coleira e guia,
garantir uma casinha ou caminha
confortável, limpa, abrigado da
chuva e do sol são algumas tare-
fas que não podem ser esqueci-
das. Além disso, todos os animais
precisam de ração de boa qualida-
de e água limpa e fresca, para evi-
tar problemas de saúde.

Estância lança campanha
de adoção de cães

Divulgação

Ação traz layout descontraído como forma de atrair interessados na adoção

Saúde divulga, de forma descontraída, informações sobre animais abrigados 
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Estudantes de RP fazem
avaliação em projeto 

Alunos de escolas municipais participam de atividade diagnóstica

Estudantes da rede munici-
pal de ensino de Ribeirão Pires
participaram nos dias 14 e 15,
de avaliação diagnóstica em
Língua Portuguesa e

Matemática. A prova, aplicada
em parceria pela Secretaria de
Educação da Prefeitura e pelo
Instituto Ayrton Senna, tem
por objetivo monitorar a evo-

lução dos alunos e possibilitar
o aperfeiçoamento dos méto-
dos de ensino em sala de aula. 

Participaram da avaliação
475 estudantes do 3º ano do
Fundamental I, inseridos no
programa Gestão da Política de
Alfabetização, desenvolvido
pelo Instituto Ayrton Senna
com o apoio da Prefeitura.

SAEB – Estudantes dos 5º
anos do Fundamental II da
rede municipal de Ribeirão
Pires também participaram
nessa semana de avaliação.
Cerca de 480 alunos fizeram
simulado da prova do SAEB -
Sistema de Avaliação da
Educação Básica – principal
instrumento de avaliação da
qualidade realizado pelo
Ministério da Educação (MEC).
Neste ano, as provas acontece-
rão entre os dias 21 de outubro
e 1 de novembro.

As avaliações aconteceram
simultaneamente em nove
escolas municipais de Ensino
Fundamental. A previsão é que
o resultado seja disponibiliza-
do até o final desse mês.

Cerca de 480 alunos fizeram o simulado do Instituto Ayrton Senna

G
abriel M

azzo/PM
ETR

P
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Mulher é vítima de golpe
por estelionatários, em RP 
Uma mulher foi vítima de

estelionatários na última sexta-
feira (16). Segundo o boletim, a
moradora do Jardim Oliveira
recebeu um telefonema de uma
pessoa se passando por funcio-
nária de um banco, alegando
que sua conta teria sofrido um
débito suspeito. 

A vítima foi ludibriada a pas-
sar os dados pessoais. Após, um
período de tempo constatou
diversas transações indevidas
que somavam o valor de R$
14.600,00. 

A vítima foi orientada a com-
parecer a delegacia e a apresen-
tar os extratos das contas bancá-
rias para investigação.

Homem é preso em
flagrante por descumprir

medida protetiva
Um homem de 37 anos foi

preso em flagrante pela Polícia
Militar após descumprir medida
protetiva, no último sábado (17) 

O homem foi indiciado por
lesão corporal e violência
doméstica por isso, a Justiça
havia proibido o autor de aproxi-
mar-se da vítima, devendo man-

ter a distância mínima de trezen-
tos metros. 

Por ter descumprido a medi-
da, o homem foi encaminhado
ao Distrito Policial de Ribeirão
Pires.

Mulher é indiciada por
embriaguez ao volante

Uma mulher foi indiciada por
conduzir um veículo com habili-
tação suspensa e por embria-
guez ao volante, no último
domingo (18).

Conforme o boletim de ocor-
rência, a mulher se envolveu em
um acidente de trânsito após
bater o seu veículo contra um
automóvel que estava estacio-
nado na Avenida Capitão José
Galo. Ocasionando danos na
lataria dos dois carros. 

O homem que teve o seu
carro danificado acionou a
Polícia Militar, que constatou o
ocorrido. O veículo da conduto-
ra foi encaminhado ao Pátio
Municipal de Ribeirão Pires para
perícia. A mulher foi encaminha-
da ao Distrito Policial e passará
por exame toxicológico para que
a Polícia possa confirmar o con-
sumo de substância alcoólica.

Polícia ainda investiga as
causas do acidente que
matou duas jovens em RP

Acidente aconteceu na manhã de domingo na Rodovia Índio Tibiriçá 
A Polícia Civil de Ribeirão

Pires trabalha para identificar as
causas do acidente que vitimou
duas jovens em Ribeirão Pires na
manhã de domingo (18). 

Segundo o registro policial,
uma mulher que não teve a
identidade divulgada dirigia o
carro pela Rodovia Índio Tibiriçá,
sentido Suzano, quando na altu-
ra de Ouro Fino Paulista, em
Ribeirão Pires, o veículo colidiu
com um ponto de ônibus. No
acidente, além da motorista,
morreu Erika dos Anjos, 20 anos,
que estava no banco do passa-
geiro. 

Segundo os policiais militares
que atenderam a ocorrência,
houve uma colisão lateral junto
a parada de ônibus, acarretando
na morte imediata das vítimas.
O Resgate ainda foi chamado ao
local do acidente, mas já encon-
trou as moças sem vida. 

Na tarde de ontem (19) a
Delegacia da Polícia Civil de
Ribeirão Pires ainda apurava as
possíveis causas do acidente. O
laudo preparado pela perícia
deve ficar pronto em 30 dias, daí
será possível esclarecer o ocorri-
do. 

Até o momento a Polícia não
localizou testemunhas do aci-
dente. 

Reprodução Redes Sociais

Carro ficou parcialmente destruído após colidir com o ponto de ônibus

Homem cai no golpe do cartão
clonado e perde R$ 14 mil 

Na última sexta-feira (16) um
homem de 52 anos, morador de
Ribeirão Pires, caiu em um golpe
que lhe rendeu R$ 14 mil de pre-
juízo. 

Segundo o registro policial,
um desconhecido ligou para ele
se passando por funcionário do
banco, lhe dizendo que seus car-
tões teriam sido clonados e com-

pras foram feitas com eles,
então, o golpista pediu suas
informações pessoais e bancá-
rias. 

Após receber todas as infor-
mações, o homem orientou o
homem que mensageiros iriam
até a residência retirar os cartões
para cancelamento, o que ocor-
reu. 

A vítima só desconfiou da
ação do suposto funcionário do
banco após consultar o seu saldo
e verificar que havia desapareci-
do R$ 14.644,50 de suas contas
correntes. 

O caso foi registrado na
Delegacia da Polícia Civil de
Ribeirão Pires que irá investigar o
golpe.

Parada de ônibus ficou destruída com o impacto da batida 

Rapaz tem crise de ciúmes e 
mantém mulher em cárcere privado

Um jovem de 18 anos foi
preso na tarde de domingo
acusado de agredir e manter a
companheira em cárcere priva-
do, em sua casa na cidade de
Ribeirão Pires.

Segundo as informações
contidas no boletim de ocor-
rência, na tarde de domingo a

moça foi até a residência do
companheiro para lhe entregar
uma cópia do RG, ao chegar ao
local, o jovem teve um acesso
de ciúmes e passou a agredir a
mulher, em seguida, teria a
arrastada para dentro do imó-
vel e a obrigando a permane-
cer no local. Fato confirmado

com a chegada dos policiais. 
Preso em flagrante, o rapaz

confirmou que agrediu a com-
panheira com quem tem um
filho, disse ainda que estariam
separados.  

Diante da confissão, o
jovem de 18 anos foi preso e
segue à disposição da Justiça.
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Para os amantes de comida
japonesa, a Nipon Comida
Oriental traz para a Estância a
entrega por delivery e pelo siste-
ma de WhatsApp.

O restaurante oferece ao seu
cliente a praticidade de pedir o
seu prato favorito na comodida-
de de sua casa, ou aonde estiver. 

Entre os pratos ofertados
estão o Yakissoba (macarrão com
legumes e molho especial),
Tepanyaki de filé de frango (na
chapa com legumes, com tempu-
rá e arroz de acompanhamento),
frango xadrez e Lamen Shoyu.
Temaki de diversos sabores, Hot
Holl doce (morango com Nutella)
e tradicionais como o de salmão.

Há oferta de combinados,
podendo ser simples ou em
barca, e o Rodízio, que ocorre no
almoço e jantar com 28 peças ao
valor de R$ 59,99. As opções são
variadas para que o cliente se
sinta à vontade de escolher o que
mais lhe agradar. 

O Temaki é um dos pratos
mais pedidos no Restaurante
Nipon. Delicioso cone feito com
algas, recheado com arroz, legu-

mes, queijos, e uma variedade de
peixes. "A combinação vem
ganhando espaço a cada dia por
ser um prato rápido e altamente
nutritivo, para quem quer econo-
mia e rapidez na hora do almoço
ou jantar", comenta Toninho
Muraki, proprietário do
Restaurante Nipon.

Além da opção Delivery, a
Nipon dispõe de três unidades:
em Ouro Fino (Rodovia Indío
Tibiriça, 2520)  e no Centro (R.
Stella Bruna Cecchi Nardelli, 167 -
Centro de Ribeirão Pires) e em
Mauá (Rua Vereador Fernando
Zanella, 64 - Centro)..

A Unidade Ouro Fino conta
com cardápio especial, com o
buffet de comida brasileira e
oriental, no almoço, das 11h30 às
15h. Um diferencial da sede da
Nipon no Ouro Fino é a sua aber-
tura nos domingos, no periodo
do almoço, sendo uma ótima
opção gastronômica para toda a
familia.

Durante a semana, a Nipon
conta com a opção  a la carte e
rodízio, que são oferecidos nas
três unidades no período do

almoço e jantar.
Para os interessados na como-

didade da entrega delivery, basta
entrar em contato com as unida-
de Ribeirão Pires (4828-3714);
Mauá (2375-9913). Ouro Fino
(3199-2031 - WhatsApp).

O cliente pode realizar o paga-
mento por cartão de crédito ou a
dinheiro, desta forma, a Nipon
garante segurança e entrega com
rapidez até o local.

Tradicional restaurante japonês inova com
serviço de entrega delivery em todas as lojas

Divulgação

Combo: Temaki de Salmão e Temaki Skin

Tepanyaki de Salmão, na chapa com legumes. Com tempurá e arroz.

Nipon, referência em comida oriental na Estância reúne qualidade e entrega rápida 

Temaki de salmão é
destaque na Nipon
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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!

A Câmara de Ribeirão Pires realizou na última sexta-feira, Sessão Solene 
em alusão ao Dia da Proteção aos Animais, a data é de autoria do 

vereador Amigão D’Orto. A solenidade promovida em parceria com o vereador
Edmar Aerocar, reuniu protetores do município e defensores da causa animal
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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!

Inaugurção do Dometilhas Beer em Ribierão Pires, no dia 10 de agosto

Feijoada Sertaneja no LS Restaurante, com música do cantor Leon Felix
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Dona de um belo sorriso e uma
simpatia digna de miss, Thalita
Renata Moreira Winovich será a
representante de Rio Grande da
Serra no Miss Plus Size Unificado

São Paulo 2020 pela categoria
Master, no próximo dia 1 de
setembro no Teatro Lauro Gomes,
em São Bernardo do Campo. 

Moradora de Rio Grande da

Serra há 14 anos, a pedagoga e
mãe de três meninas afirma que a
experiência como miss está sendo
memorável. “Ser miss nunca este-
ve em meus planos, no entanto, eu
recebi o convite da Agência
Lúmega e estou adorando”, diz. 

A Miss Rio Grande da Serra
conta que sua carreira teve início
em março deste ano, quando rece-
beu o convite. “A partir disso, tudo
foi acontecendo naturalmente até
chegar ao concurso de Miss Plus
Size São Paulo.”

Thalita também está arrecadan-
do alimentos para ajudar famílias
carentes de São Paulo. A candidata
que arrecadar mais alimentos
ganhará o título de “Beleza com
Propósito”. Os interessados
podem entrar em contato por
meio das redes sociais da Miss.

Rio Grande da Serra já adotou a
campanha e está na torcida pela
representante que poderá concor-
rer ao Miss Plus Size Brasil, em
2020, caso se sagre campeã do
concurso estadual. “Estou muito
ansiosa e acredito que tudo dará
certo”, finaliza a Miss. 

RGS terá representante
no Miss Plus Size SP

Foot: Divulgação

Thalita Renata, de 34 anos, é candidata ao Miss Plus Size São Paulo

O concurso acontecerá no dia 1 de setembro, no Teatro Lauro Gomes

Jô Rabelo abre
exposição em RGS

A Câmara Municipal de Rio
Grande da Serra recebeu na últi-
ma quarta-feira (14) a artista plás-
tica Jô Rabelo, para a abertura de
sua exposição “Um olhar poético
sobre Rio Grande”.

Joana Acácia Rabelo (Jô
Rabelo) tem 66 anos, moradora
da Vila Conde, em Rio Grande da
Serra. A artista plástica desenvol-
veu o seu talento na pintura
desde cedo. No início, realizava
pinturas em panos de pratos, e
aos poucos foi se profissionalizan-
do, a partir de cursos com o foco
em Pintura em Tela, e com o aper-
feiçoamento prático, Jô Rabelo
encontrou a sua expressão artísti-
ca. 

As suas obras retratam as pai-
sagens de Rio Grande da Serra. A
exposição de seus quadros já pas-

sou por diversos pontos turísticos
da cidade, como na Igreja Matriz,
São Sebastião, de Rio Grande, e
em vários eventos dentro e fora
do município. 

Os retratos da cidade reúnem
valores e sentimentos para a artis-
ta. “Eu ouvia alguns moradores da
cidade dizendo que aqui não
havia nada de especial. Mas eu
sempre via beleza no horizonte,
pois esta cidade me acolheu
desde pequena, e por isso que
trago pinturas inspiradas em pai-
sagens e em pessoas. Eu dou valor
a minha terra natal”, disse Jô
Rabelo.

A obras estão expostas na
Câmara Municipal. A entrada é
gratuita. 
Nathalie Oliveira, especial

para Folha de Ribeirão Pires

A artsita plástica, Jô Rabelo, ao lado de sua obra Igreja Matriz

Foto: N
athalie O

liveira
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A Trupe Teatro de Torneado
estreou seu 10º espetáculo no

Teatro Municipal Euclides Menato,
em Ribeirão Pires (Av. Pref. Valdírio

Prisco, 193 – Centro). O grupo
apresentará a peça
“Incandescente” de 17 de agosto a
27 de outubro, somente aos sába-
dos e domingos, às 18h (exceto
dias 7/09 e 5/10). Os ingressos
para a atração são gratuitos e
deverão ser retirados na bilheteria
do Teatro uma hora antes do iníci-
do do espetáculo. 

“Incandescente” narra as histó-
rias de homens e mulheres, idosos
e adoecidos, que tentam recuperar
um antigo Clube de Bocha onde
passaram grandes momentos de
suas vidas. Esse espaço hoje se tor-
nou um Hospital Público onde mui-
tos deles se tratam de diversas
enfermidades. 

"Incandescente" entra em
cartaz no Euclides Menato

Divulgação

Grupos de escolas podem agendar participação antecipada no teatro

Espetáculo gratuito fica em cartaz até 27 de outubro

Escola de Música prorroga inscrições 
Ainda há vagas para os cursos

gratuitos de musicalização infantil
da Escola Municipal de Música
Maestro Alfredo Della Ricca.
Crianças com idade entre 4 e 11
anos podem participar das aulas,
oferecidas gratuitamente pela
Prefeitura. Não há processo de

seleção. As vagas são limitadas. 
O curso é voltado ao desenvol-

vimento pedagógico/artístico da
criança, potencializando e aprimo-
rando a coordenação motora, a
criatividade, socialização, bem
como conhecimento de instru-
mentos musicais, história da músi-

ca, entre outros aspectos. 
Pais e responsáveis pelas crian-

ças interessadas em cursar musica-
lização infantil devem realizar a ins-
crição na sede da Escola Municipal
de Música - Praça Historiador
Wanderley dos Santos, 12 – Vila
Aurora. Informações: 4824-5521.
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O Teatro Municipal
Primeira-Dama Zulmira Jardim
Teixeira terá na próxima quar-
ta-feira (21) a exibição do
longa-metragem nacional
“Doméstica”. Integrante do
Programa Pontos MIS em Rio
Grande da Serra, a obra conta-
rá com sessões às 9h, às 14h e
às 18h30. A classificação indi-
cativa é de 10 anos.

O filme lança um olhar con-
temporâneo sobre o trabalho
doméstico no ambiente fami-
liar e se transforma num
potente ensaio sobre afeto e
trabalho.

O teatro fica localizado na
avenidade Dom Pedro I, 428 -
Centro, Rio Grande da Serra.

Filme “Doméstica” será
exibido amanhã em RGS

Divulgação

A classificação indicativa do filme é de 10 anos 

Exibição será no Teatro Municipal com entrada franca 

Santo André recebe Elvis In 
Concert 2019 ! 42 Anos sem o Rei!

O Teatro Municipal de Santo
André recebe no dia 25 de Agosto

às 19 horas, o espetáculo “Elvis In
Concert 2019 ! 42 Anos sem o

Rei!”, tendo Ronnie Packer como
protagonista acompanhado de
Banda, Coral e Metais.

Ronnie Packer promete levar a
platéia para o Túnel do Tempo, em
tributo à Elvis Presley, brindando a
todos, principalmente, fãs e admi-
radores.

O show musical com 2 horas
apresenta os grandes sucessos do
legado de Elvis Presley entre os
anos de 1956 a 1977. Tudo prepa-
rado para que o público possa revi-
ver os mega shows dos anos dou-
rados impecáveis realizados pelo
Rei, esse em especial pelos 42 anos
da ausência física de Elvis Presley.

A apresentação terá como valo-
res de ingressos, inteira (R$ 80,00),
antecipada (R$ 60,00) e meia (R$
40,00). Outras informações (11) 9
9563-6035  / 9 9726-6609 ou pelo
email: seni.presley@gmail.com.

O Teatro de Santo André fica na
Praça IV Centenário – Centro.

Ronnie Packer revive os anos dourados de Elvis Presley 

Parque Pérola da Serra em Ribeirão
sediará 5ª Feira de Artesanato

O Parque Municipal Pérola da
Serra, de Ribeirão Pires, sediará,
entre os dias 31 de agosto e 1º de
setembro, a 5ª edição da Feira de
Artesanato da Estância. O evento,
promovido pelo Fundo Social do
município, acontecerá das 10h às
17h, com entrada gratuita. O
Parque Pérola da Serra está situa-
do na Rua Diamantino de Oliveira,
220 – Jardim Pastoril.

A Feira de Artesanato reúne
diversos tipos de produtos, entre
os quais caixas de madeira, velas,

roupas para pets, acessórios, cro-
chê, bolsas, linha de decoração
para bebês e bonecas de pano
EVA. Participam como expositores
do evento artesãos da cidade
cadastrados junto ao Fundo Social.

O Parque sedia, desde abril
desse ano, as atividades que esti-
mulam a atividade econômica local
e a visitação ao espaço recente-
mente revitalizado pela Prefeitura.
A Feira de Artesanato acontece em
área coberta, com estacionamento
ao lado – Centro Cultural. 

Evento é do Fundo Social 

Divulgação

Divulgação
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Equipe de Ginástica Rítimica
de Ribeirão Pires participará
dos 83º Jogos Abertos do
Interior, que acontece de 14 a

26 de outubro, em Marília - SP.
Considerado o maior evento
esportivo da América Latina, os
Jogos reúnem, aproximada-

mente, 20 mil atletas divididos
em 1828 equipes, cerca de 560
árbitros, 26 modalidades
esportivas e participação de
218 municípios do Estado.

Coordenada pela treinadora
Nancy Fonseca e pela assisten-
te Jennifer, a equipe de
Ribeirão Pires, com integrantes
de 11 a 14 anos, é formada por
Lorena Coelho, Stephanie
Evangelista, Kethelyn
Rodrigues, Beatriz Rodrigues,
Sabrina Leal, Júlia Mathias,
Giovanna Passos e Lívia
Martins.

A prova da modalidade é
dividida nas categorias conjun-
to de cinco arcos e individuais
de mãos livres, corda, bola e
fita.

Handebol 
A equipe livre feminina de

Handebol da cidade também
estará presente nos Jogos
Abertos deste ano. A delega-
ção será formada por 16 atle-
tas e por comissão técnica -
Martin Afonso, Fábio de Freitas
e Priscilla Alexandre.

GR de Ribeirão participa
dos Jogos Abertos 

Divulgação

Atletas de Ribeirão Pires que estarão nos Jogos do Interior 

Equipe livre feminina de Handebol, também representará o município
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O domingo (18) em Rio
Grande da Serra foi reservado
para a final do Campeonato
Municipal de Futebol de Campo
2019, 1ª Divisão, organizado
pela Liga Riograndense.

Em jogo emociante e acirra-
do a equipe do Vila Conde
bateu por 3x2 o São João e
levou o caneco de campeão.

A partida final aconteceu no
Estádio do Teixeirão e contou a
presença de muitos torcedores. 

Com o jogo da final, o cam-
peonato teve Vila Conde (cam-
peão), São João (vice-cam-
peão), Sport Rio (3º colocado) e
Unidos do Morro (4º colocado).

O campeonato teve três
atletas empatados na artilharia
com 8 gols: Lucas Ferreira (São
João), Gabriel (Vila Conde) e
Leonardo dos Anjos (Vila
Conde).

O goleiro menos vazado foi
Lelê da equipe do Vila Conde

com apenas 4 gols sofridos
durante o campeonato.

Ao término do jogo, o secre-
tário de Esporte, Maciel da
Padaria, destacou a importân-
cia das atividades esportivas no
município.

“Rio Grande vem aprimoran-
do as atividades esportivas e
profissinalizando os trabalhos.
O campeonato municipal, orga-
nizado pela Liga, cresce a cada
ano, mostrando que estamos
no caminho certo. Como secre-
tário busco dar as condições
necessárias para o bom desen-
volvimento das atividades, esse
é o papel do administrador”,
destacou Maciel.

O presidente da Liga,
Lagartão parabenizou os vence-
dores e todos os atletas.

“Quero parabenizar o time
da Vila Conde pelo título, mas
parabenizar especialmente
todos os jogadores, técnicos,

auxiliares, e em especial, as
torcidas que acompanham e
apoiam os seus times. O cam-
peonato vem crescendo, se

profissionalizando, assim que
deve ser”, destacou o presiden-
te da Liga Riograndense de
Futebol, Lagartão.

Time da Vila Conde vence o São João e leva
o título de campeão em Rio Grande da Serra 

Fotos: Divulgação

Equipe da Vila Conde que levou o troféu de Campeão de 2019 do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Rio Grande da Serra, 1ª Divisão

Equipe bateu o São João pelo placar de 3x2

Maciel da Padaria (e) destaca a
importância do esporte na cidade Torcida do Vila Conde compareceu em peso para prestigiar o time
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