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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 EE

Começa um novo ano
Este ano é muito importante para o

futuro dos moradores das cidades brasi-
leiras. As eleições municipais irão possibi-
litar a escolha de novos governantes ou
reconduzir ao cargo os que estão promo-
vendo um bom trabalho.
Mas é preciso que o morador analise

detalhadamente e com critério
o trabalho dos governantes que
elegeu em 2016, verificar se
houve o cumprimento do pro-
metido, se os eleitos entrega-
ram o que prometeram na últi-
ma campanha eleitoral.
Durante as andanças pelas ruas e visitas

nas casas, os candidatos que foram elei-
tos entregaram panfletos, jornais, revis-
tas, contendo os principais objetivos a
serem cumpridos quando chegassem ao
poder.
Todo esse material deve ser revisto,

relembrado, analisado e o que não foi

entregue pelos eleitos, cobrado.
Muitos vão dizer que os escritos em

2016 eram metas a serem alcançadas,
mas quando visitavam as casas ou faziam
discursos, deixavam claro que tudo o que
estava escrito seria compromisso e iria
ser entregue.

Agora, a população tem até
início de outubro para resgatar
todo o material de campanha,
pontuar o que foi feito e o que
ficou de lado, assim, podendo
avaliar os seus governantes e

consequentemente, dar ou não o seu
voto.
Em ano eleitoral vale o velho provérbio

"um olho no peixe e outro no gato". No
caso de 2020, quando serão escolhidos os
novos prefeitos e vereadores: “um olho
no político e o outro nas promessas feitas
em 2016”.
Bom ano para todos!

“Um ano 
com eleições 
municipais”

E d i t o r i a l  

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

CCoommoo  mmoorraarr  ee  ttrraabbaallhhaarr  
lleeggaallmmeennttee  eemm  PPoorrttuuggaall

Novo ano que se inicia e
com ele vem os anseios de
mudança e de uma vida
melhor. Com o panorama do
Brasil que ao longo de muito
tempo não vem investindo de
maneira satisfatória em
Segurança, Saúde e Educação,
temos visto muitas pessoas
imigrando para outros países,
sobretudo para Portugal, o
idioma e a qualidade de vida
são fatores preponderantes
para a escolha.  

Primeiramente deve-se veri-
ficar quais as opções para a
regularização dos documentos.
Os vistos são identificados pela
letra D (longa duração) e pela

letra E (curta duração), há tam-
bém o Golden Visa, Startup e
Tech Visa.   

São eles: Visto D1–Visto
para trabalhar; Visto D2–Visto
para empreendedores; Visto
D3–Visto para trabalho alta-
mente qualificado – Visto de
residência para atividade de
investigação ou profissional
altamente qualificado; Visto
D4–Visto para estudar; Visto
D5–Visto para estudar, se dife-
rencia do D4, pois serve para
estudantes do ensino superior
que já residem e estudam na
Europa; Visto D6–Visto para
reagrupamento familiar; Visto
D7–Visto para titulares de ren-
dimentos ou aposentados. 

Visto E1–Visto de estada
temporária para tratamento
médico; Visto E2–Visto de esta-
da temporária para transferên-
cia de cidadãos nacionais/OMC
(prestação de serviços ou for-
mação profissional); Visto E3–
Visto de estada temporária
para exercício de atividade
profissional subordinada ou
independente temporária;
Visto E4–Visto de estada tem-
porária para exercício de ativi-

dade de investigação ou alta-
mente qualificada; Visto E5–
Visto de estada temporária
para o exercício de atividade
desportiva amadora; Visto E6–
Visto de estada temporária
para cumprimento de compro-
missos internacionais e estudo;
Visto E7–Visto de estada tem-
porária para acompanhamento
de familiar em tratamento;
Visto E8–Visto de estada tem-
porária para trabalho; Visto
E9–Visto de estada temporária
para estudantes.  

Já o Golden Visa ou ARI
(Autorização de Residência
para a Atividade de
Investimento) é um programa
de residência por investimento
em Portugal, isso significa que
fazendo um investimento no
país, poderá se adquirir autori-
zação para residência.

Já os vistos Startup e Tech
Visa possuem relação com o
empreendedorismo, inovação
e a alta qualificação profissio-
nal, ou seja, estão ligados à
área de tecnologia. 

Sandra Ferreira
Advogada
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Que o prefeito de Ribeirão
Pires, Kiko Teixeira (PSB),
começou o ano trocando a
titular da Saúde.

***

Que Patrícia de Freitas não
é mais a comandante da pasta
na Estância.

***
Que se antes o setor era

comandado por uma pessoa
de estreita relação e confian-
ça do prefeito Kiko, agora, o
setor pertence a um partido
político.

***

Que Gabriel Vieira, ex-coor-
denador de Urgências e
Emergências de Rio Grande da
Serra e Diretor de
Enfermagem na Estância,
assume como secretário.

***
Que a indicação foi feita

pelo Podemos, partido do alia-
do de primeira hora do prefei-
to Kiko.

***

Que João Mancuso, ex-
secretário de Comunicação da
Estância, está por trás da indi-
cação de Gabriel Vieira.

***
Que Mancuso vem fortale-

cendo o Podemos em Ribeirão
Pires e na região.

***
Que em Rio Grande, irá

caminhar com o ex- petista,
Claudinho da Geladeira.

Que em outra linha de fren-
te está o Partido dos
Trabalhadores em Ribeirão
Pires que teve como candidato
a prefeito em 2016, Renato
Foresto.

***
Que a legenda começa as

conversações para as eleições
municipais deste ano, e busca
um nome para concorrer ao
Paço.

***

Que uma das alternativas é
Felipe Magalhães, respeitado
pela direção e filiados do par-
tido.

***
Que no páreo também está

Roberta Oliveira, ligada a
Apeoesp (Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial
do Estado de São Paulo).

***
Que Foresto deverá tentar

retornar à Câmara de
Vereadores da Estância, o PT
está sem representatividade
na Casa de Leis.

***

Que outro pré-candidato a
prefeito que se articula nos
bastidores é Amigão D’Orto
(PTC).

***
Que Amigão tem sido visto

conversando com algumas
lideranças em busca de um
nome para compor a sua
chapa ao majoritário.

***
Que durante as sondagens,

duas mulheres de reconhecido
nome e trabalho em Ribeirão
Pires despontam como favori-
tas.

***
Que Amigão guarda as con-

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

Região recebe menos
investimentos no
Governo Bolsonaro  

Levantamento foi realizado pelo Jornal Diário do Grande ABC

Os municípios do Grande
ABC receberam menos repasses
do Governo Federal no primeiro
ano do Governo Bolsonaro. O
levantamento promovido pelo

Jornal Diário do Grande ABC  foi
publicado na edição de domin-
go (12) e mostra que a União
cortou verba voluntária para
região em comparação ao últi-

mo ano do Governo Temer.
Pelos dados o repasse caiu 9,5%
entre 2019 e 2018. 

Percentualmente Rio Grande
da Serra foi a mais atingida,
com redução de 32,75%, segui-
da por Mauá (16,69) e Santo
André (15,385). Ribeirão Pires
teve corte de 6,45%. Somente
Diadema registrou aumento de
repasses no primeiro ano de
Bolsonaro, acréscimo de 2,69%. 

Em números absolutos Rio
Grande saiu dos R$ 21,8
milhões para R$ 14,6 milhões. A
Estância reduziu de R$ 33,5
milhões para R$ 31,4 mi, já a
cidade de Mauá recebeu em
2018 R$ 135,9 mi e em 2019
obteve R$ 113,2 milhões da
União. 

Os dados tabulados levaram
em consideração apenas as
transferências de verbas deter-
minadas pelos gestores dos
ministérios, e não o valor que
obrigatoriamente precisa ser
destinado a Estados e municí-
pios.

Presidente reduziu verbas destinadas as cidades do Grande ABC 

Foto: José Cruz/Agência Brasil

O Consórcio Intermunicipal
Grande ABC deu início aos traba-
lhos voltados ao desenvolvimento
das sete cidades com a posse da
nova gestão para o mandato no
ano de 2020. O presidente da
entidade regional e prefeito de
Rio Grande da Serra, Gabriel
Maranhão, que já havia liderado a
autarquia em 2015, visitou a sede
do órgão regional, em Santo
André, e realizou uma reunião
com a equipe técnica da institui-
ção pública que representa as pre-
feituras da região.

“Estou assumindo a presidên-
cia do Consórcio ABC pela segun-
da vez em um ano muito impor-
tante para instituição, que é quan-
do ela completa 30 anos. Será um
ano de muito trabalho e tenho
certeza que teremos uma jornada
de muitas conquistas, mantendo a
entidade como uma referência
em trabalho regional, não só para

o Estado de São Paulo, mas para
todo o Brasil”, afirmou Maranhão.

O presidente apontou que as
principais metas para este ano são
a articulação de ações para
melhoria da mobilidade urbana,
saúde e gestão dos resíduos sóli-
dos da região, assim como o

acompanhamento do projeto de
construção do Piscinão
Jaboticabal, que está em fase de
licitação por parte do Governo
Estadual e é apontado por estudo
do Consórcio ABC como a princi-
pal intervenção no combate às
enchentes na região.

Gabriel Maranhão assume Consórcio
falando em ações de melhorias 

O prefeito de Rio Grande da
Serra, Gabriel Maranhão
(Cidadania) acompanhado da
vice-prefeita Professora Marilza
(PSD), participou no dia 10, da
cerimônia de posse dos novos

Conselheiros Tutelares de Rio
Grande da Serra. O grupo é
composto por cinco integrantes
mais os suplentes, que estarão à
frente dos direitos das crianças
e adolescente do município. 

“Quero dizer que toda a
nossa equipe está ao lado de
vocês e queremos fazer parte
da construção destes futuros
cidadãos”, disse Gabriel
Maranhão. 

RGS empossa conselheiros Tutelares 

Maranhão durante encontro no Consórcio Intermunicipal 

Divulgação 
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A Prefeitura de Rio Grande
da Serra deu início no sábado
(11) a pavimentação da rua
Arujá na Vila Conde.

Segundo a Administração, a
obra contempla pavimentação
por paralelos, drenagem e
sinalização.

Acompanhado da vice-pre-
feita Professora Marilza (PSD),
o prefeito Gabriel Maranhão
(Cidadania) deu a Ordem de

Início das Obras.
“Agradeço primeiramente a

presença de todos os morado-
res que tanto aguardaram por
este momento e também a
presença de todo o secretaria-
do e dos vereadores”, desta-
cou o prefeito.

O prefeito tratou ainda
sobre as intervenções nos bair-
ros, como forma de dar melho-
res condições de vida à popula-

ção.
“Pavimentamos as princi-

pais vias da cidade, mas não
deixamos de olhar para os
bairros. Durante o meu manda-
to muitas ruas receberam cal-
çamento, em diversos bairros.
Parque do Governador, Parque
América, Jardim Guiomar,  Vila
Conde, foram algumas das
regiões que tiveram melhorias
nas vias”, disse o prefeito. 

Rio Grande começa a
pavimentar a rua Arujá 

O prefeito Gabriel Maranhão com autoridades e moradores da Rua Arujá durante divulgação das obras de melhorias

Via irá receber pavimento, drenagem e sinalização

Fotos: Divulgação 
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Cadastro Positivo: Entenda como você 
será afetado pelo novo sistema de consulta

O objetivo do cadastro é beneficiar o bom pagador. Quem não quiser ter o nome no sistema deverá pedir a exclusão
Desde o dia 11, bancos, comer-

ciantes e empresas que empres-
tam dinheiro podem consultar o
cadastro positivo (lista de bons
pagadores) para decidir se conce-
dem crédito ou parcelamentos aos
consumidores. Administrados por
empresas autorizadas pelo Banco
Central (BC) a recolher os dados
dos clientes, os bancos de dados
vêm sido abastecidos desde
novembro.

Uma das empresas que operam
o cadastro positivo, o Serasa já
liberou os dados para consulta . O
Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC) abrirá a consulta amanhã
(15).

Somente as empresas nas quais
o cliente buscar crédito podem
consultar os dados. A empresa não
pode levantar as informações pre-
ventivamente caso o consumidor
não tenha pedido crédito em um
de seus estabelecimentos.

As empresas, no entanto, não
podem acessar os bens comprados
pelo consumidor, nem o nome das
instituições onde ele contraiu ope-
rações de crédito e o saldo em
conta corrente ou de investimen-

tos. O Banco Central esclarece que
os bancos de dados não são ali-
mentados com essas informações.

O cliente notificado da inclusão
no banco de dados pode consultar
a nota de crédito e o histórico
financeiro. Para isso, o consumidor
deve entrar nas páginas da inter-
net de uma das quatro operadoras
do cadastro positivo (Boa Vista,
Quod, Serasa e SPC), cadastrar um
e-mail e uma senha e aceitar um
termo de compromisso.

Nos próximos meses, o cadas-
tro positivo será ampliado e passa-
rá a receber dados de empresas de
varejo, telefonia e concessionárias
de água e luz. Dessa forma, pes-
soas sem conta em banco também

serão incluídas na relação de bons
pagadores.

Quem quiser consultar a situa-
ção no cadastro positivo ou pedir a
exclusão da lista de bons pagado-
res deve procurar uma das quatro
empresas administradoras dos
bancos de dados.

Veja abaixo os contados dos
birôs de crédito:

Boa Vista: 3003-0101 ou
www.consumidorpositivo.com.br

Serasa: 0800 776 6606 ou
www.serasaconsumidor.com.br

SPC Brasil: 0800-887-9105 ou
www.spcbrasil.org.br

Quod: 3003-7863 ou
www.quod.com.br

Fonte: Agência Brasil 

Bancos de dados de clientes são abastecidos desde novembro

M
arcelo Cam

argo/Agência Brasil

O que será acessado
Nota de Crédito (score), que representa a capacidade de pagar o

empréstimo;
Índice de pontualidade de pagamento (número de contas quita-

das, vencidas ou canceladas); 
Índice de comprometimento de gastos (tipo de despesas, como

consumo, empréstimos, cartão e financiamentos); 
Quantidade de consultas do CPF por segmento de empresas; 
Histórico consolidado de compromissos assumidos (valores e

datas de pagamento).

O Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento
Econômico, está com 1.880
vagas abertas para cursos gra-
tuitos de qualificação profis-
sional do programa Minha
Chance. As inscrições poderão
ser realizadas até 23 de janeiro
no site
www.viarapida.sp.gov.br.

Por isso, o objetivo do pro-
grama é qualificar os alunos
para que eles se posicionem

bem no mercado de trabalho e
possam atender às necessida-
des das empresas. Os cursos
têm previsão de início no dia 3
de fevereiro.

Na modalidade virtual,
entre os cursos oferecidos
estão: Gestão Administrativa,
Planejamento Empresarial e
Banco de Dados.

Na modalidade presencial,
Ajudante de Cozinha,
Maquiagem e Pintor Predial.

O grande diferencial do pro-

grama Minha Chance é que, ao
final das aulas, com o certifica-
do já em mãos, o aluno é enca-
minhado diretamente para o
processo seletivo das empre-
sas parceiras, aumentando sua
chance de ser empregado.

O Centro Paula Souza, res-
ponsável pelas Etecs e Fatecs,
também é parceira do progra-
ma.

No portal do programa é
possível verificar por cidade os
cursos oferecidos.

Governo de SP tem 1.880 vagas
para cursos gratuitos de qualificação
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Nos últimos dias, diversos bair-
ros da Estância foram castigados
pelo excesso de chuva, provenien-
te das altas temperaturas da esta-
ção de Verão. A falta de infraestru-
tura e manutenção das ruas provo-
caram alagamentos em diversos
pontos da cidade. 

Entre os 15 primeiros dias do
ano, a Prefeitura de Ribeirão Pires
constatou que os bairros Ouro
Fino e Jardim Dois Melros foram os
mais atingidos pela chuva.  

Em nota, a Prefeitura informou
que o volume de chuva na cidade

variou entre 8mm e 70 mm. 
Diante da atual situação, alguns

moradores estão em alerta, como
é o caso de uma moradora do
Jardim Colonial, que conferiu de
perto os estragos provocados pela
chuva da última quarta-feira (8).
Em um vídeo publicado em uma
rede social, a moradora mostrou o
ponto de alagamento que surgiu
na Rua Santo Bertoldo, com esqui-
na da João Ramalho. A inundação
foi intensificada pela falta de servi-
ços de drenagem no bairro. 

No último sábado (11) os bair-

ros do Jardim Alvorada, Vila
Conceição e Santa Clara tiveram
ruas inundadas, após chuva inten-
sa, que ocorreu entre às 15h e 17h.

A Prefeitura informou à Folha
que a  Defesa Civil Municipal segue
com a Operação Verão Seguro até
15 de abril,  com o objetivo de pre-
venir e reduzir os danos causados
pela chuva. 

A Prefeitura de Rio Grande da
Serra foi procurada para esclarecer
as ações preventivas que estão
sendo tomadas na cidade e os
bairros  que foram afetados.
Porém, a Prefeitura não se pro-
nunciou.

Fortes chuvas afligem
moradores de Ribeirão

Fortes chuvas provocam alagamentos em vários pontos da cidade

O excesso de chuva deixou ao menos três bairros da Estância em alerta

Foto:Reprodução Redes Sociais

Foto:Reprodução Redes Sociais

Bueiro entope, transborda e causa
transtorno no Jardim Colonial
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Residências na Estância são invadidas 
por criminosos durante a madrugada

Até o momento, apenas uma pessoa foi presa após ser imobilizada pela própria vítima durante a tentativa de furto em Ouro Fino
Ao que parece, os moradores

de Ribeirão Pires não estão
seguros nem mesmo dentro de
suas próprias casas. Em um
espaço de três dias, pelo menos
três residências em diferentes
bairros da cidade foram invadi-
das por criminosos. As invasões
ocorreram entre a noite e a
madrugada dos dias 7 e 9. Em
apenas um dos casos, o autor foi
preso em flagrante, após ser
imobilizado pelo dono da casa,
na madrugada do último dia 9. 

O caso aconteceu na Estrada
do Taquaral, em Ouro Fino.
Identificado como D.A.S., o cri-
minoso de 30 anos foi surpreen-
dido pelo proprietário do imóvel
logo após invadir o local.
Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, a dupla
entrou em luta corporal que
resultou em um ferimento na
região da cabeça do acusado.  

A Polícia Militar foi acionada
e, ao chegar ao local, deparou-
se com o acusado já rendido
pela vítima. D.A.S. foi encami-
nhado a UPA Santa Luzia, onde
recebeu quatro pontos no feri-

mento. Ele preferiu não se mani-
festar sobre a invasão e requisi-
tou a presença de seu advogado.
No entanto, o defensor indicado
se recusou a acompanhar o
caso.  

O indiciado é morador de São
Paulo e não possui passagens
criminais anteriores. Ele teve
prisão em flagrante por tentati-
va de furto que foi determinada
pelo delegado de plantão e foi
encaminhado à Audiência de
Custódia.  

Dois dias antes da prisão de
D.A.S., em Ouro Fino, outras
duas casas também foram inva-
didas na Estância.  O primeiro
caso a ser registrado na
Delegacia de Polícia Dr. Evandro
Lima ocorreu por volta das 4
horas da manhã da última terça-
feira (7) na Avenida Francisco
Monteiro. 

Ao se levantar para ir ao
banheiro, a vítima de 71 anos se
deparou com o criminoso já no
interior de casa. De acordo com
a descrição feita pela idosa, o
homem estava encapuzado e
portava uma faca, com qual rea-

lizou ameaças enquanto exigia
as senhas dos cartões.  

Segundo informações do
boletim de ocorrência, a vítima
não chegou a fornecer os dados
uma vez que perdeu a voz por
conta do medo. O homem dei-
xou o local após cerca de 30
minutos levando um aparelho
celular e a quantia de 300 reais
em dinheiro.  

Horas mais tarde, por volta
das 21h30, uma residência tam-
bém foi invadida na Chácara
Rosalina por um criminoso
armado com uma faca. A vítima
relatou durante o registro da
ocorrência, efetuado um dia
após o ocorrido, que estava com
sua família em casa quando
foram surpreendidos pelo
homem, ainda não identificado.
Diante de ameaças e violência, o
criminoso trancou o casal em
um dos cômodos e fugiu levando
um aparelho celular. 

Os casos ocorridos no último
dia 7 foram encaminhados para
o Setor de Investigações da
Polícia Civil, que segue apurando
se há ligações entre os crimes.Os três casos foram apresentados na Delegacia Dr. Evandro Lima

Foto: 
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Dupla de criminosos roubam
veículo na Capitão José Galo
Um motorista de 26 anos foi

alvo de criminosos após estacio-
nar o seu veículo na R. Capitão
José Galo, no último dia 24. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima estava com o
veículo estacionado próximo à
estação rodoviária de Ribeirão
Pires quando foi abordado por
dois indivíduos, os quais sob
grave ameaça e portando uma
arma de fogo, subtraíram o veí-
culo e os pertences pessoais do
motorista.

Após o ocorrido, a Polícia da
Estância foi acionada. A vítima
estima o prejuízo de R$ 22 mil
reais.  

Até o momento ninguém foi
preso. 

Ladrões invadem 
condomínio na Kaethe Richers
Um apartamento, situado na

Av. Kaethe Richers, foi alvo de
bandidos no último dia 27.
Segundo o boletim de ocorrên-
cia, os ladrões ingressaram no
apartamento após escalarem
um muro que faz divisa a um
matagal próximo, o acesso foi
possível por meio da sacada do

apartamento da vítima. 
O morador informou à Polícia

que o furto ao seu apartamento
ocorreu durante a madrugada,
enquanto dormia, fato constata-
do pela vítima apenas na manhã
da mesma data.  

Os criminosos levaram um
notebook, um televisor e R$
500,00 em espécie. 

Motociclista perde controle
e bate em ônibus, em RGS
Um motociclista foi vítima de

um acidente de trânsito ao tra-
fegar pela Av. Jean Lieutaud, no
acesso à rotatória da Rod. Adib
Chammas, na tarde do último
dia 30. O acidente foi ocasiona-
do pela aproximação a um ôni-
bus de turismo. 

Conforme o boletim, o moto-
rista do ônibus visualizou a apro-
ximação da moto, que se posi-
cionou na lateral esquerda,
vindo a ficar próximo à roda
dianteira do coletivo. Momento
em que o motociclista perdeu o
controle da direção e bateu no
ônibus, vindo a cair no chão.

O motociclista sofreu feri-
mentos leves, sendo socorrido e
levado ao Posto de Saúde de Rio
Grande da Serra.

O homem de 29 anos morto
após cair de uma altura de 50
metros, em Paranapiacaba, costu-
mava fazer trilhas radicais.
Segundo informações, Antonio
Raphael Gomes Freitas já havia
realizado outras trilhas semelhan-
tes a ponte de ferro da Travessia
da Funicular de Paranapiacaba,
desativada desde 1981. 

No último domingo (12), o
jovem realizava o trajeto com um
grupo de 15 pessoas quando caiu
da ponte. Uma equipe com 11
bombeiros foi acionada para o res-
gate. Os membros percorreram
cerca de três quilômetros em
busca do homem, que foi encon-
trado sem vida. Ainda de acordo
com informações, Freitas teve
morte instantânea por conta das
múltiplas fraturas.

No último dia 9, Irmão
Marisvaldo, como é conhecido
em Rio Grande da Serra, teve seu
veículo totalmente destruído
pelas chamas. O automóvel esta-
va na garagem da casa quando
foi alvo do possível atentado. 

A vítima recorreu às redes
sociais para divulgar o ocorrido,
que para ele se trata de um aten-
tado contra sua pessoa.

Segundo seus relatos, indiví-
duos teriam entrado no local e
ateado fogo no automóvel.
Marisvaldo ainda afirmou que o
veículo era o principal meio de
transporte da família. 

Morador de Rio Grande da Serra
tem carro incendiado em garagem

O carro ficou totalmente destruído por conta das chamas

Na noite da última quinta-feira
(9), duas mulheres tiveram seus
veículos roubados em Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra.
Segundo informações do boletim
de ocorrência, em ambos os
casos as vítimas foram surpreen-
didas por dois homens que faziam
uso de uma motocicleta de cor
escura e estavam armados.  

O primeiro roubo ocorreu no
quilômetro 38 da Rodovia Adib
Chamas, região do Parque do
Governador em Rio Grande da
Serra, por volta das 19h40.
Segundo informações, a motoris-
ta estava acompanhada por uma
passageira e seguia sentido Rio

Grande da Serra. Ao se aproximar
de uma lombada, a vítima foi
abordada pelos homens. Ainda
de acordo com a vítima, um dos
homens portava uma arma de
fogo. Após ser obrigada a parar o
carro, um dos criminosos assumiu
a direção do veículo fugindo sen-
tido Rio Grande da Serra. Além do
carro, um Renault modelo Kwid
cor branca, os criminosos levaram
a bolsa da motorista, com docu-
mentos e a quantia de 90 reais. A
passageira também teve o apare-
lho celular e a quantia de 100
reais em dinheiro levados pela
dupla. 

O segundo caso aconteceu por

volta das 20h30, em Ribeirão
Pires. A vítima seguia pela Estrada
da Matinha, no Jardim Caçula,
quando foi abordada pela dupla
de assaltantes. 

De acordo com as informações
relatadas pela vítima aos policiais,
o garupa da motocicleta desem-
barcou e assumiu a direção do
Peugeot modelo 207 HB XR cor
vermelha. Além do veículo, os
assaltantes levaram os documen-
tos da motorista. 

Até o fechamento desta edição
não havia informações sobre a
localização dos veículos, bem
como indícios de possíveis liga-
ções entre os dois casos. 

Mulheres são alvos de ladrões de
carros na Estância e em Rio Grande 

Segundo publicações, o jovem costumava praticar esportes radicais

Foto publicada pela vítima nas redes sociais durante uma trilha 

Vítima de Paranapiacaba
costumava fazer trilhas
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Familiares de criança atropelada cobram
proibição de bicicletas na Praça Central

O pedido é sustentado após o acidente entre um ciclista e um menino de 5 anos que brincava no local
Não é de hoje que ciclistas de

diferentes idades utilizam o
espaço livre em frente ao Palco
Central da Vila do Doce para pas-
searem com suas bicicletas. O
local tornou-se uma verdadeira
pista onde é comum ver crianças
aprendendo a dar suas primeiras
pedaladas ou até mesmo experi-
mentando outros esportes.

No entanto, a área que seria
destinada ao lazer dos muníci-
pes tornou-se uma área que ofe-
rece riscos aos pedestres deixan-
do-os vulneráveis a acidentes,
como o atropelamento de uma
criança por um ciclista que,
segundo relatos dos próprios
familiares, circulava em alta
velocidade na rampa de acessibi-
lidade existente próximo aos
quiosques, no último dia 28. 

Os próprios familiares do
garoto procuraram a Folha para
expressarem a indignação sobre
o acidente que poderia ter sido
evitado caso houvesse uma fis-
calização efetiva coibindo a cir-
culação de bicicletas no local.
Segundo informações apuradas
pela Folha, a vítima estava

acompanhada pelos pais e os
avós quando, por volta das 23h,
pediu ao seu pai para brincar de
pega-pega com outra criança na
praça. 

No mesmo momento em que
as crianças passavam pela
rampa de acesso, o ciclista des-
ceu pelo local em alta velocidade
atingindo o menino de 5 anos
“Não sei se não conseguiu frear,
perdeu o controle, não importa.
O que importa é que ali não era
local para ele tá montado na
bicicleta e muito menos em
velocidade rápida a ponto de
quebrar a perna de uma criança”
diz o tio da vítima, Fernando
Montt. 

O menino foi socorrido pelos
familiares e levado ao Pronto
Socorro Santa Helena, em Mauá,
onde teve a fratura na tíbia
esquerda constatada. Estima-se
que o tempo de recuperação
seja de, no mínino, dois meses. 

A equipe da Folha percorreu a
extensão da Praça Central em
buscas de placas de sinalização a
respeito da circulação de bicicle-
tas e afins pela região do palco,

no entanto só foi constatada pla-
cas no interior da Vila do Doce.
No aviso fixado na entrada do
espaço, não há informações sufi-
cientes para interpretação dos
usuários que indiquem se a placa
é válida apenas para o trecho
dos quiosques ou se estende
para a Praça Central.  Nossa
equipe solicitou esclarecimentos
para a Prefeitura de Ribeirão
Pires, que não se manifestou até
o fechamento desta edição. 

Montt ainda falou sobre a
falta de opções de lazer na Praça
Central de Ribeirão Pires.
Segundo ele, além do parquinho
existente na parte de trás do
palco, não há outros locais onde
crianças possam brincar em
segurança. “Elas só podem brin-
car ali? Porque se elas forem
para frente podem ser atropela-
das por bicicletas? Bicicletas que
nem deveriam estar ali. A minha
vontade é alertar aos demais,
porque poderia ter sido algo
muito mais grave, poderia ter
sido a minha sobrinha de 1 ano e
meio e talvez a história seria
bem mais drástica.” Placa fixada na parede de um quiosque no interior da Vila do Doce 

Foto: Reprodução
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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!

“No Trabalho Bar”, na Vila Gomes, é o novo point de Ribeirão Pires. Vale conferir 
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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 Revolta dos Brinquedos, com atuação dos alunos da Oficina de Teatro 
de Rio Grande da Serra, sob orientação do Professor Billy Bartholomeu

Apresentação de encerramento de ano do
Coral Municipal de Rio Grande da Serra
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"A Bruxinha que era Boa" 

Ribeirão Pires receberá no dia
19 de janeiro, às 15h, a peça tea-
tral infantil “A Bruxinha que era
Boa”. O espetáculo acontecerá no
Teatro Municipal Euclides
Menato, localizado na Avenida
Prefeito Valdírio Prisco, 193 –
Centro.

Os ingressos para a atração são
gratuitos e deverão ser retirados
na bilheteria do Teatro Euclides
Menato uma hora antes do início
do espetáculo. Para realização
dessa apresentação, o Sítio
Cultural Alsácia contou com o
apoio da Secretaria de Cultura da
Prefeitura de Ribeirão Pires,
Cooperativa Paulista de Teatro e

do Programa de Ação Cultural
(Proac), do Governo do Estado de
São Paulo.

O espetáculo “A Bruxinha que
Era Boa” conta com o texto de
Maria Clara Machado, dramaturga
brasileira homenageada pela
Trupe neste novo projeto, e a cria-
ção da Cia. Na trama, a bruxinha
Ângela é um fracasso na Escola de
Maldades da Floresta e corre o
risco de ser presa na Torre de
Piche. Nesse meio tempo, ela
conhece Pedrinho, um jovem
lenhador que não se assusta com
a sua aparência e pode ajudá-la a
ganhar a tão sonhada vassoura a
jato.

O espetáculo infantil conta com o texto de Maria Clara Machado 

Foto: Divulgação

Yasmin de Paula alcança 
o 1º lugar no Miss ABCDM
Yasmin venceu na categoria infantil, sendo a única representante de Ribeirão

Yasmin Alves de Paula, de cinco
anos, foi eleita Miss Estudantil
ABCDM, em dezembro. O evento,
realizado no Espaço Maddok con-
tou com a participação de dezenas
de meninas, entre 3 e 17 anos, divi-
didas entre as categorias infantil e
adolescente. O evento recebeu a
organização da MM Produções
Desfiles e Concursos de Beleza. 

Yasmin, moradora do bairro
Santana em Ribeirão Pires, foi o

destaque na categoria infantil.
Tomada pelo desafio de subir em
uma passarela pela primeira vez na
vida, a pequena não se deixou inti-
midar e seguiu pelo salão esban-
jando carisma. 

A mãe, Marilene Aparecida de
Paula, comentou que foi ficou sur-
presa quando soube que sua filha
havia sido coroada pelos jurados.
“Fiquei muito emocionada pois eu
não esperava. Fico contente por

estar realizando o sonho dela
(Yasmin). Quando falaram o nome
dela como ganhadora do concurso,
eu até chorei. A desenvoltura e a
facilidade em se comunicar com os
outros foi o que chamou atenção”,
disse Marilene. 

A emoção também tomou
conta da pequena Yasmin,
“Quando eu soube, eu chorei de
alegria e emoção, pois foi minha
primeira vez em cima de uma pas-
sarela”, disse Yasmin. 

Em março, a organização do
evento realizará uma seletiva para
eleger as participantes do Miss São
Paulo. Yasmin, seguirá represen-
tando Ribeirão Pires nas regionais.
“Estamos empenhados e nos pre-
parando para o Miss São Paulo
Infanto-Juvenil na categoria até
seis anos de idade”, comenta
Marilene. 

Um dos desafios de seguir com
o sonho da carreira de modelo é a
questão financeira pois os trajes
são caros. Por isso, Yasmin conta
com o apoio e a parceria da loja
Pierini Trajes a Rigor, e o incentivo
à prática de ballet pela Associação
Oficina do Corpo de Ribeirão Pires.

Com apenas cinco anos, Yasmin venceu o Miss Estudantil ABCDM  2019

Foto: Divulgação



2211PPuubblliicciiddaaddee FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  1144  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22002200



2222 TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  1144  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22002200PPuubblliicciiddaaddee    FFoollhhaa  



2233EEssppoorrttee    FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  1144  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22002200

Ribeirão Pires recebe
Copa Mazza de Ciclismo 

Moradores da Estância têm desconto no valor da inscrição para a prova

Ribeirão Pires será palco da
Copa Mazza de Ciclismo. O even-
to acontecerá no dia 19 de janei-
ro, com largada prevista para às 8
horas, na Avenida Prefeito
Valdírio Prisco (altura do antigo
Sesi). A prova é organizada pela
Mazza Eventos e Ciclismo, com o
apoio da Prefeitura, através da
Secretaria de Esportes, da Orbea

e da Ert.
As inscrições para participar da

competição serão realizadas uma
hora antes da largada de cada
categoria, começando, portanto,
às 7 horas. O valor da inscrição é
de R$ 50,00 mais a doação de 1kg
de alimento não-perecível a ser
destinado ao Fundo Social de
Ribeirão Pires. Moradores da

cidade, mediante a apresentação
de comprovante de residência no
município, terão 50% de descon-
to.

"Esse é mais um incentivo à
pratica esportiva no município.
Lembrando que se trata de com-
petição para amantes de bike.
Não precisa ser atleta profissional
para participar e, além disso, a
atividade é aberta à família toda,
uma vez que crianças não pagam
inscrição", disse o secretário de
Esportes, Iuquio Iwasaki.

A prova conta com as seguin-
tes categorias: Master A (35 a 44
anos); Master B (45 a 54 anos);
Master C (55 a 64 anos); Master D
(65 anos ou mais); Juvenil
Masculino (15 e 16 anos);
Infanto-juvenil (12 a 14 anos);
Open Speed Feminino (17 anos
ou mais); Elite Open Masculino
(16 anos ou mais); Júnior
Masculino (17 e 18 anos); Infantil
(10 e 11 anos); Kids Mirim (7 a 9
anos); Kids (mínimo de 6 anos); e
Open Speed Masculino (16 anos
ou mais); além de Estreante
Speed Masculino e MTB Open
Masculino (ambos com censura
livre).

Inscrição poderá ser feita até uma hora antes da prova 

Foto: Divulgação

Leonardo lopes
vence luta de MMA

No último dia 8 de dezembro,
a Chácara Vale das Águas sediou
o 1º evento de lutas Artes
Marciais Mistas – MMA. Foram
realizadas cinco disputas ao
longo do evento, as quais con-
sagraram os lutadores Leonardo
Lopes e Vitor Figueiredo, nas
duas lutas principais.

Leonardo Lopes, da categoria
peso médio (73,5 kg), derrotou
Márcio Swiecik, Alemão, e, Vitor
Figueiredo venceu Luiz Pedra.
“O evento foi muito bom pois
atingi o objeto de ganhar a luta,
o título e o cinturão”, disse
Leonardo Lopes, ganhador da
luta principal.

As artes marciais mistas

(MMA) é um esporte de comba-
te que inclui tanto golpes de
combate em pé quanto técnicas
de luta no chão. É utilizada
grande variedade de técnicas
permitidas de artes marciais,
como golpes, utilizando os
punhos, pés, cotovelos, joelhos.
Além de técnicas de imobiliza-
ção.

O organizador do evento,
Rodrigo Bani, comenta que “o
evento foi muito bom, e por
isso, já estou vendo de fazer a
2ª edição em março”

O próximo evento contará
com a luta de Leonardo Lopes
contra Luiz Pedra, na categoria
de até 77 kg.

Leonardo venceu Márcio Swiecik, Alemão, e levou o cinturão para casa

Foto: Divulgação
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