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Kiko tira dinheiro da
Educação e os 11 do
“amém” autorizam

Alunos
ateiam fogo
em escola
de Ribeirão

O prefeito de Ribeirão Pires, Kiko Teixeira (PSB), pediu e a Câmara de Ribeirão Pires autorizou o remane-
jamento de R$ 8.187.000,00 do Orçamento Municipal. Inúmeros setores foram afetados, em especial, a
Educação de onde foram retirados R$ 1.318.000,00, verbas previstas para uso na Educação Infantil e
Fundamental. Parte desse dinheiro será usada para pagamento de festas e contratos da Prefeitura. Página 04

Escola Maria Pastana Menato

PPáággiinnaa  0066

Prefeitura
não fala

sobre falta
de AVCB

Museu não tem o documento

Vereadores favoráveis a retirada de dinheiro: Paixão (Cidadania), Trindade (Cidadania), Banha (Cidadania), Edmar Aerocar (PV), Gê do Aliança (PSC),
Arnaldo Sapateiro (PSB), Rogério do Açougue (PSB), Pastor Silvino (PRB), João Lessa (PSDB)) Zé Nelson (MDB) e Rato Teixeira (PTB)
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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

As Fake News seguem atingindo políticos
Escondidos atrás do anonimato, pessoas

seguem espalhando mentiras pelas redes
sociais. De forma proposital, são produzidos
textos com informações falsas para denegrir a
imagem de pessoas que pouco podem fazer
em sua defesa.

Em apenas poucos minutos a vida profissio-
nal e pessoal é colocada de forma covarde ao
crivo de milhares de pessoas, e parte
dessas milhares, repassam essas
informações, sem a checagem corre-
ta.

Quem é denegrido, não consegui-
rá jamais atingir a todos que recebe-
ram a informação, ficará manchada
para sempre.

É preciso trabalhar firme e dentro da lei para
banir essas pessoas das redes sociais, colocar
sobre elas, o rigor da lei.

Uma das vítimas de fake news foi o vereador
de Rio Grande da Serra, Sílvio Menezes, autor
de um pedido de verba para a cidade, foi escu-
lachado nos grupos sociais, quando deram a
notícia de que a verba havia sido perdida pela

Prefeitura. Por fazer parte da base do Governo,
na melhor das postagens, foi chamado de
incompetente.

Dentre as frases dita pelo vereador para
denunciar a fake news, uma retrata a cruelda-
de promovida por essas postagens.

“Quando vi, estava sendo criticado e xingado
nas redes sociais, pois a informação era que nós

tínhamos perdido a emenda. Até
pessoas que batiam nas minhas cos-
tas, estavam promovendo acusa-
ções”, ralatou.

Vale lembrar que existe penalida-
de para quem pratica esse tipo de
crime. A Lei nº 13.834, de 4 de

junho de 2019, aponta no art. 326-A: “Dar
causa à instauração de investigação policial, de
processo judicial, de investigação administrati-
va, de inquérito civil ou ação de improbidade
administrativa, atribuindo a alguém a prática
de crime ou ato infracional de que o sabe ino-
cente, com finalidade eleitoral, com pena de
dois a oito anos de  reclusão, e multa.

Portanto, fiquem espertos!

““IInnffoorrmmaaççõõeess
mmeennttiirroossaass

sseegguueemm  sseennddoo
eessppaallhhaaddaass””
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Que o vereador Akira Auriani
(PSB) de Rio Grande da Serra usou
a Tribuna da Câmara para rebater
as críticas dos vereadores de
Ribeirão no caso da audiência
pública do porto seco. 

*** 
Que Akira falou em reportagem

que nenhum dos vereadores de
Ribeirão Pires esteve presente na
audiência promovida por ele. Já os
vereadores da Estância disseram
não terem sido convidados. 

*** 
Que Akira teve dois alvos prefe-

renciais. Visivelmente abalado,
chegou a dizer que estava chatea-
do com as palavras dos “amigos”,
Amaury Dias (PV) e Amigão D’Orto
(PTC). 

*** 
Akira chamou os vereadores de

mentirosos e apontou que os
vereadores da Estância não fazem
nada por suas cidades e cobram
que ele faça na dele.          

Que sobre Amaury frisou que o
parlamentar sabia da audiência,
inclusive por mensagem enviada
para um grupo de whats, onde os
parlamentares são membros. 

*** 

Que as maiores críticas ficaram
para Amigão D’Orto (PTC). 

*** 
Que Akira citou o material de

1000 dias de mandato de Amigão,
atacou dizendo que não havia
nada de produtivo, e que ele,
Akira, fez mais pela população em
uma semana do que Amigão em
1000 dias.

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

Sílvio Meneses é atacado nas redes por suposta perda de verba parlamentar 

O vereador de Rio Grande da
Serra, Silvio Meneses (PDT), foi
vítima de fake news. O parlamen-
tar relatou os ataques na última
sessão do mês de outubro. 

Segundo o parlamentar, algu-
mas pessoas publicaram e com-
partilharam uma notícia falsa,
onde a Prefeitura de Rio Grande
da Serra teria perdido uma emen-

da parlamentar da hoje senadora
Mara Gabrilli (PSDB), solicitada
pelo parlamentar. 

Sílvio relatou que a notícia é
falsa. A emenda de R$ 170 mil foi
utilizada pela Prefeitura para aqui-
sição de equipamentos para a
Saúde.  

“A notícia não é verdadeira. Era
uma emenda para compra de um

veículo adaptado, mas pela demo-
ra na liberação o valor ficou insufi-
ciente para a aquisição do veículo,
então, foi utilizado para compra
de equipamentos, como um con-
sultório móvel de odontologia”,
explicou o vereador. 

Ainda segundo Meneses, a
publicação da informação falsa e
os compartilhamentos lhe custa-
ram muitas críticas e xingamen-
tos. 

“Quando vi, estava sendo criti-
cado e xingado nas redes sociais,
pois a informação era que nós
tínhamos perdido a emenda. Até
pessoas que batiam nas minhas
costas, estavam promovendo acu-
sações”, relatou. 

A Prefeitura de Rio Grande da
Serra divulgou nota oficial des-
mentindo a perda da emenda.
Classificou as informações como
fake news.  

Sob o título “Diga não às fake
news escreveu: “O município não
perdeu a verba. Este recurso
entrou nos cofres públicos e
foram utilizados para a compra de
equipamentos para a atenção
básica de saúde”.

Sílvio com a hoje, senadora Mara Gabrilli, na época da liberação da verba 

Foto: Arquivo

Vereador de Rio Grande
é vítima de Fake News
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Câmara de Ribeirão autoriza Kiko a tirar verba
da Educação para gastar com festas e contratos 

Apenas Rubão, Anselmo, Danilo da Casa da Sopa, Amigão, Amaury Dias e Paulo Cesar foram contrários a medida 

O prefeito de Ribeirão Pires,
Kiko Teixeira (PSB), pediu e a
Câmara de Ribeirão Pires auto-
rizou o remanejamento de R$
8.187.000,00 do Orçamento
Municipal. Inúmeros setores
foram afetados, em especial, a
Educação de onde foram retira-

dos R$ 1.318.000,00, verbas
previstas para uso na Educação
Infantil e Fundamental.

Segundo a justificativa do
projeto, a relocação dos valo-
res se fizeram necessários para
atender convênios firmados e
manutenção de contratos da

Secretaria de Saúde, serviços
de zeladoria na Secretaria de
Infraestrutura e para atender a
agenda de eventos do final do
ano organizado da Secretaria
de Turismo.

O projeto foi criticado por
parte dos parlamentares.

Amigão D’Orto (PTC) alertou
para o fato de faltar pouco
mais de um mês para o final do
ano, e a Prefeitura remanejar
mais de R$ 800.000,00 para a
Secretaria de Infraestrutura.

“Não fizeram até agora, e
vão fazer faltando pouco

tempo para terminar o ano? As
ruas estão cheias de mato e
buraco, falta luz na rua, e o
secretário vai receber mais de
R$ 800 mil de verba?”, indagou
Amigão.

Rubens Fernandes, o Rubão
(PSD) alertou que parte do
remanejamento tirava dinheiro
da Educação.

“É dinheiro da Educação que
está sendo tirado para fazer
festa de final de ano”, relatou
Rubão.

Informalmente, membros o
Executivo que acompanhavam
a sessão disseram que os valo-
res retirados da Educação eram
provenientes de construção de
novas unidades.

O vereador Amaury Dias
(PV) chegou a pedir o adiamen-
to da votação do projeto, mas a
maioria dos vereadores optou
por aprovar a matéria. 

Foram contrários ao rema-
nejamento: Anselmo Martins
(PL), Danilo da Casa da Sopa
(PSB), Paulo Cesar, o PC (MDB),
Amaury Dias (PV), Amigão
D’Orto (PTC) e Rubão (PSD).

Foto: Divulgação

Vereadores favoráveis ao remanejamento: Paixão (Cidadania), Trindade (Cidadania), Banha (Cidadania), Edmar Aerocar (PV), Gê do Aliança (PSC),
Arnaldo Sapateiro (PSB), Rogério do Açougue (PSB), Pastor Silvino (PRB), João Lessa (PSDB)) Zé Nelson (MDB) e Rato Teixeira (PTB)
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Ribeirão Pires omite informação se prédios
públicos possuem AVCB dos Bombeiros

Assunto foi manchete da edição de terça-feira da FFoollhhaa, onde relata que mais de 40 prédios podem estar funcionando irregularmente
A Prefeitura de Ribeirão Pires

não respondeu aos questiona-
mentos feitos pelo jornal Folha
sobre a relação de prédios públi-
cos que estariam funcionando de
forma irregular por não terem o
Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB). O alerta foi
feito na edição da terça-feira (12),
após o morador da Vila Suissa,
Ailton Gomes da Silva, denunciar
o fato na Câmara dos Vereadores.
Ailton é Bacharel em Direito,
Administração de Empresas e
Técnico em Segurança do
Trabalho.

“É um documento exigido por
lei, sem a vistoria, todos que circu-
lam nesses locais estão expostos a
riscos”, disse Ailton. O Técnico em
Segurança do Trabalho destacou
ainda o fato de qualquer pessoa
poder conferir se o prédio possui
o documento.

“Pela legislação, o laudo deve
estar em local visível e de fácil
acesso, para que todos possam ter
a informação”, diz Ailton.

O AVCB é o documento que
certifica que, durante a vistoria, a
edificação possuía as condições de

segurança contra incêndio.
Segundo o Corpo de Bombeiros, é
um conjunto de medidas estrutu-
rais, técnicas e organizacionais
integradas para garantir a edifica-
ção um nível ótimo de proteção
no segmento de segurança contra
incêndios e pânico, previstas pela
legislação e constantes no proces-
so, estabelecendo um período de
revalidação. Pela legislação, todos
os espaços onde há circulação de
pessoas, necessita do laudo.

O jornal Folha solicitou à
Prefeitura de Ribeirão Pires no dia
11 de novembro a confirmação de
que os prédios estariam sem o
laudo, mas até a tarde da quarta-
feira (14), não houve retorno.

No Via Fácil, sistema onde o
cidadão pode consultar se o local
conta com o documento emitido
pelo Corpo de Bombeiros, não
consta a feitura de laudos para os
endereços pesquisados.

Segundo Ailton, mais de 40
prédios públicos estão sem o
laudo de vistoria exigido pela
legislação.

Confira a lista de prédios e
departamentos da Prefeitura de

Ribeirão Pires que podem estar
sem o AVCB.

- UBS's
- Creches e escolas
- Atende Fácil 
- Teatro Euclides Menato
- Complexo de ginásios no

Airton Senna 
- Biblioteca Olavo Bilac 
- CEU Quarta Divisão
- Sede da GCM
- Acessa SP Jd. Caçula
- Paço Municipal
- Museu e Relógio
- Garagem da Infraestrutura
- Garagem alugada para guar-

dar veículos na Av. Francisco
Monteiro

- Complexo de Artes e Teatro
Arquimedes Ribeiro

- Velório e Cemitério Municipal
- Base do Trânsito
- Base da Defesa Civil
- Casa da Juventude
- Terminal Rodoviário
- CRAS (todos não tem AVCB)
- Regional de Ouro Fino e Base

da GCM 
- Parque Pérola da Serra
- Sede da Secretaria de

Assistência Social.Um dos prédios que está sem o AVCB é o do Museu Histórico 

Foto: Arquivo Folha
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Ruas no Parque América
passarão por reparos 

Prefeitura e Sabesp farão as melhorias devido obras de saneamento
Em reunião realizada no dia

13 de novembro, entre a
Secretaria de Obras e
Planejamento de Rio Grande
da Serra e a Sabesp, foi traçado
plano de ação para efetuar
reparos em algumas ruas no
Parque América, bairro que
está passando por processo de
implantação de rede de esgoto.

Segundo a Prefeitura, a
Sabesp abriu valas nas ruas
para instalação da tubulação.
contudo, o mau acabamento
das obras realizadas pela com-
panhia e a ocorrência de chu-
vas têm causado transtornos
para os moradores e para
quem transita pela região,
tendo a necessidade de repa-
ros nessas localidades. 

Os reparos serão iniciados
na próxima segunda-feira (18).

As obras da Sabesp no
Parque América têm por obje-
tivo a implantação de sanea-
mento básico, com recursos do
BID, melhorando a qualidade
de vida da população, do
Município e da Represa
Billings.

Foto: Folha Ribeirão Pries

Ruas contarão com reparos a partir do dia 18 de novembro 
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O incêndio foi provocado por um grupo de alunos em uma sala vazia

Na noite da última quarta-feira
(13), a Escola Estadual Professora
Maria Pastana Menato, no Santa
Luzia, foi alvo de vandalismo prati-
cado por um grupo de alunos.
Segundo informações apuradas
pela Folha, os estudantes atearam
fogo em uma caixa com livros e
gibis que estava em cima do armá-
rio. O material didático pertencia
aos estudantes do período da
manhã e da tarde.

A Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiros foram acionados, no
entanto, ainda de acordo com
informações, o incêndio foi con-
trolado por um aluno que atua
como Bombeiro. A sala estava
vazia no momento dos atos, não
havendo feridos em decorrência
do fogo.

A Folha entrou contato com o
Grêmio Estudantil que lamentou o
ocorrido e repudiou os atos come-

tidos pelo grupo, bem como a
divulgação sensacionalista do
ocorrido feita por algumas pági-
nas. Confira trechos da nota envia-
da à nossa redação.  

“Essa atitude criminosa não
reflete a conduta dos alunos do
Pastana Menato, que têm uma
tradição de organização e engaja-
mento pela melhoria da nossa
escola. Em tempos em que a
Educação é atacada e o Governo
do Estado libera cada dia menos
recursos para os estudantes, pre-
servar nosso patrimônio e digni-
dade é fundamental.”

“Convidamos toda população
de Ribeirão Pires para conhecer os
projetos positivos de nossa escola,
que contam com o apoio de toda
comunidade de estudantes.”

Ainda em nota, o grupo de
estudante fez um apelo aos mora-
dores da Estância. “Pedimos a
gentileza de acompanhar as novi-
dades pelas páginas que estão vei-
culando esta nota, e não dêem
ibope para páginas sensacionalis-
tas que querem curtidas em cima
de um acontecimento tão triste. O
Pastana resistirá!”

O fogo começou em uma caixa com livros que estava sobre o armário 

Foto: Reprodução

Escola no Santa Luzia
sofre atos de vandalismo
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Veículo é furtado no
Jd. Garibaldi

Morador do Jd. Garibaldi teve o
seu veículo furtado na madrugada
do último dia 08.

Segundo o boletim de ocorrên-
cia, a vítima estacionou o veículo,
Peugeot 405 na via pública por
volta das 23h, e ao voltar, no dia
seguinte às 8h, constatou que o
carro não estava mais no local.

A Polícia foi acionada para ave-
riguar a autoria do crime.

Trio realiza assalto na 
Capitão José Galo, em RP

Um morador da Vila Súissa teve
o seu carro roubado no último dia
8 ao estacionar na Rua Capitão
José Galo, na altura do número
269.

Segundo o boletim, a vítima foi
abordada por três homens arma-
dos, que sob grave ameaça sub-
traíram o veículo e os pertences
pessoais do morador, se esvaindo
em seguida do local.

A ocorrência de roubo foi regis-
trada na Delegacia de Ribeirão
Pires. A Polícia irá investigar o caso
a partir do reconhecimento facial
dos criminosos. 

Caminhão provoca acidente
na Rod. Índio Tibiriçá

Um motorista de caminhão
provocou um acidente na
Rodovia Índio Tibiriçá, ao fazer
uma manobra perigosa e
fechar uma moto. O caso acon-
teceu na manhã do último dia
8, no km 39 da rodovia.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a moto era conduzida
por uma mulher identificada
como M.S.F de 26 anos, a qual
perdeu o controle do veículo
com a proximidade do cami-
nhão, vindo a cair em solo.

O motorista do caminhão se
esvaiu do local sem prestar
socorro à vítima.

A mulher foi socorrida rapi-
damente pelo Corpo de
Bombeiros do município e
encaminhada ao Hospital
Nardini, em Mauá, onde rece-
beu atendimento e foi medica-
da.

As imagens de segurança do
local foram encaminhadas ao
setor de investigação da
Polícia Civil de Ribeirão Pires.

O motorista responderá por
lesão coporal culposa e fuga
do local do acidente.

A Polícia Civil de Ribeirão Pires
prendeu dois dos três envolvidos
no roubo a um posto de gasolina
na Vila Suíssa, na última segunda-
feira (11). Ambos foram detidos
na cidade de Rio Grande da Serra.
O primeiro criminoso a ser locali-
zado foi M.O.J., ainda no dia do
ocorrido. 

Segundo informações, a Ronda
Ostensiva Municipal (Romu) loca-
lizou o veículo utilizado na prática

do crime na Rodovia Índio
Tibiriçá, sentido Rio Grande da
Serra. Na altura da Rua Santo
Antônio, os criminosos desembar-
caram do carro, tendo S.D.F.F. e o
comparsa, que não teve a identi-
dade divulgada, fugido por um
matagal. Já M.O.J, que conduzia o
automóvel, acabou detido pelos
guardas.  

Durante a busca aos demais
envolvidos, a Romu realizou a

apreensão de 1.034 unidades de
entorpecentes, em uma casa indi-
cada por M.O.J. como o local para
localizar os demais criminosos,
além da arma utilizada.  

A prisão de S.D.F.F. aconteceu
na tarde da última quarta-feira
(11), na região do Recanto Alpino,
após trabalhos de buscas  efetua-
dos pelo delegado assistente,
doutor Marcos Duarte, e pela
equipe de investigação comanda-
da por Ari Oliveira.  Na residência
do acusado, o chefe do setor de
investigações localizou, após a
mãe de S.D.F.F indicar o local, o
revólver com numeração raspada
que estava escondido em um
matagal. 

O criminoso confirmou que
havia adquirido a arma de fogo
pelo valor de R$500,00, bem
como seu envolvimento no crime
ocorrido no dia 11.  

S.D.F.F. foi preso em flagrante
por posse ilegal de arma, além de
seu envolvimento no assalto ao
posto de gasolina, e teve a prisão
preventiva representada pelo
delegado titular da Estância, dou-
tor Wagner Milhardo.

Dupla envolvida em roubo
a posto de gasolina é presa

S.D.F.F. e M.O.J.  tiveram participação no roubo ao posto de gasolina

A Polícia Civil ainda busca pelo terceiro criminoso envolvido no caso

Foto: Divulgação 
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Mostra de Teatro segue
até domingo na Estância

Este é o último final de semana da mostra em Ribeirão Pires 

Promovida pela Prefeitura
de Ribeirão Pires, por meio da
Secretaria de Cultura, a 22ª
edição da Mostra de Teatro
segue com a programação

especial de espetáculos gratui-
tos para moradores e visitantes
até o dia 17 de novembro. As
encenações acontecem no
Teatro Municipal Euclides

Menato (Av. Pref. Valdírio
Prisco, 193 – Centro). 

Os ingressos estarão dispo-
níveis na bilheteria do teatro
uma hora antes do início de
cada espetáculo. A entrada é
franca.

A maior parte das peças é
encenada por alunos da Escola
de Teatro do município, com
participações de orientadores
da Secretaria de Cultura na
direção. 

Confira a programação: 
15/11 – às 18h – “Nós,

Cromossom(x)s” – Texto:
Daniela Terehoff / Direção:
Emerson Ribeiro -
Classificação: A partir de 14
anos. 

16/11 – às 15h – “O que é o
que é no reino de fantasia” –
Texto e direção: Vanessa
Bartcus – Classificação: Livre

16/11 – às 18h - “Rua
Saturno” Texto e direção: Elton
Modesto - Classificação: Livre 

17/11 – às 18h - “O anel de
Magalão” Texto: Luís Alberto
de Abreu /  Direção: Valéria
Jouze - Classificação: Livre

Entrada na Mostra é gratuita e acontece no Teatro Euclides Menato 

Foto: Divulgação
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2ª Divisão de Ribeirão Pires
chega à quinta rodada 

Jogos acontecerão em três campos de Ribeirão Pires 

As partidas da quinta rodada do
Campeonato Municipal de Futebol
Amador – 2ª Divisão de Ribeirão
Pires - acontecerão nesse domingo,
dia 17, em três campos do municí-
pio - Centro Esportivo Vereador
Valentino Redivo, na Vila Gomes,
Campo de Ouro Fino Paulista e na
Arena Diva, Vila Monteiro.

O campeonato é organizado
pela Liga Ribeirãopirense de
Futebol, com apoio da Prefeitura
da Estância Turística de Ribeirão
Pires, por meio da Secretaria de
Esportes.

O torneio é dividido em três gru-
pos com seis equipes, classificando
duas equipes de cada grupo, além

dos dois melhores terceiros coloca-
dos. A quarta etapa do campeona-
to foi realizada no último domingo,
dia 10.

Confira os duelos válidos pela 5ª
rodada (17/11):

Vila Monteiro - Rua São
Bernardo, S/N

8h50 – Mercenários x Camisa10
– Arena Diva

10h30 – Aliança x Trezentos –
Arena Diva

12h00 – Pilar x Boa Sorte –
Arena Diva

Ouro Fino - Av. Vereador Rubens
Mazieiro, S/N

8h50 – Balalaika F.C x E.C
Alvorada – Ouro Fino

10h30 – Nação Guerreira x
Borussia – Ouro Fino

12h00 – Ponto Final F.C x Unidos
da Vila – Ouro Fino

Vila Gomes - Av. Coronel
Oliveira Lima – 2.345

8h50 – Leões F.C x Paulista F.C –
Estádio Municipal

10h30 – Juventude x A.A Torres
– Estádio Municipal

12h00 – F.C Porto x Sol Nascente
– Estádio Municipal

No domigo serão realizados os jogos da 5ª rodada com campeonato

Foto: Arquivo Folha 
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