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Pais e adolescentes: 
separar para aproximar

Estou lendo um livro psicanalí-
tico sobre a adolescência. Nele a
autora fala sobre a importância da
separação no processo da adoles-
cência. Portanto, a presença dos
pais é necessária justamente para
que esse adolescente possa dar
início à função de separação.

É através da presença dos pais
que o adolescente tem a possibili-
dade de realizar a escolha de estar
junto ou não.  Na infância, com-
preendemos que a criança toma
como verdade tudo aquilo que lhe
é passado, e é importante que
receba mesmo; e durante a ado-
lescência, é importante que conti-
nue recebendo, no entanto, como
a autora pontua, é importante que
tenha alguém para fazer a trans-
missão. 

Muitas vezes os pais se veem
numa sinuca de bico com seus
adolescentes, compreendem
como a fase mais difícil, de rebel-
dia, acreditam que não são mais
ouvidos ou respeitados e por

conta disso, eles mesmos iniciam a
separação antes mesmo desses
adolescentes poderem fazê-la,
portanto, inverte-se o processo.
No momento em que o adoles-
cente percebe que essa separação
aconteceu, mas não por escolha
dele, surge o sentimento de aban-
dono. 

Sustentar a adolescência pode
ser bem complicado para alguns
pais. Suportar a separação iniciada
pelos adolescentes exige resistir
aos ataques, às provocações, aos
desapontamentos, as diferenças.
Implica em investimento, dedica-
ção e amor. Quando crianças,
tomamos como verdade aquilo
que nos é transmitido, mas na
adolescência isso muda, pois se
inicia os questionamentos desses
mesmos valores, o processo de
diferenciação e é importante dar
vazão a isso. 

A separação dita aqui é dos pais
idealizados. Os pais agora são vis-
tos como seres que falham. É o
momento em que não mais se
deseja satisfazer as demandas e
necessidades dos pais. Mas isso só

é possível quando o adolescente
entende que ao fazê-lo, não per-
derá o amor de seus pais, justa-
mente por ter tido provas que não
perde esse amor facilmente. Mas
existe a realidade de adolescentes
que temem e acreditam que ao
tomar um caminho diferente, per-
derá esse amor. Em algum
momento esse adolescente
entendeu que precisa ainda satis-
fazer essas demandas, que seu
desejo não pode estar direcionado
para outra coisa, na tentativa de
se proteger contra o desamparo. 

Porém, entende-se que o
desamparo é um sentimento que
não se encerra, pois ele existe e
persiste. A diferença é poder ter
um suporte para enfrentá-lo com
certa autonomia. Portanto, veja
que paradoxo! Até para exercer
autonomia é necessário que haja
alguém para auxiliar e poder atra-
vessar esse percurso.

Maria Carolina 
de Araújo Martins

Psicóloga pela Universidade de
São Caetano do Sul. Atendimentos
no Espaço Clínico Mari Figueiredo. 

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

Caçada aos pancadões
Os bailes funk estão com os dias conta-

dos em Ribeirão Pires graças a um Projeto
de Lei que proíbe toda e qualquer reunião
de pessoas com som alto nos espaços
públicos da cidade. A iniciativa partiu do
vereador Lau Almeida (PSDB), figura que já
se declarou totalmente contra tal prática
urbana. O projeto já foi subme-
tido à segunda votação e apro-
vado por unanimidade pela
Casa de Leis. 
Os chamados “pancadões”

ilegais também estão sendo
caçados em Rio Grande da Serra e, neste
final de semana, após a intervenção rápida
da Guarda Civil Municipal, os moradores
da Vila Lopes puderam ter uma noite de
paz, sem maiores incômodos.
O episódio ocorrido no último sábado

(18), na cidade vizinha, mostra que a teoria
de que as festas clandestinas estariam libe-

radas no município, passando a ideia de
que Rio Grande da Serra se tornaria uma
verdadeira baderna, caiu por terra.
Seja por meio da lei ou do trabalho de

repressão das forças policiais. Tanto
Ribeirão Pires, quanto Rio Grande da Serra
estão comprometidas em manter a ordem

e o sossego aos cidadãos,
independente de qual prática
ilegal esteja sendo promovida
nas ruas. 
Não é uma forma de censu-

rar, apenas de garantir o direi-
to de outras pessoas. Seja encontro de fun-
keiros, sertanejos, pagodeiros, entre
outros... É preciso ter em mente que exis-
te o lugar certo para promover tais festas e
leis que devem ser respeitadas. 
Assim como há o direito de se divertir,

também há  o direito de não ser perturba-
do em momentos e lugares inoportunos.

““OOss  bbaaiilleess  ffuunnkk  eessttããoo
ccoomm  ooss  ddiiaass  ccoonnttaaddooss

eemm  RRPP  ee  RRGGSS??””

Pregão Presencial n° 17/21 - PROCESSO
233/2021 - OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviço de alimentação e nutrição,
compreendendo o preparo e distribuição de refei-
ções às crianças e adolescentes da unidade de aco-
lhimento institucional (casa abrigo) da Secretaria
Municipal de Cidadania e Inclusão Social. 

DATA DE ABERTURA: 04 de outubro de 2021,
às 10 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES –
SF, situado na Rua do Progresso, 700 – Centro, Rio
Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e escla-
recimentos, poderão ser obtidos no endereço ele-
trônico www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicita-
dos pelo e-mail
licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no
Departamento de Licitações, e telefones para con-
tato: (11) 4821-4857.

Emerson Honorato de Oliveira, Secretária de
Cidadania e Inclusão Social – 17/09/2021.

Pregão Presencial n° 18/21 - PROCESSO
410/2021 - OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada em gerenciamento, implementação,
administração e fornecimento de vale alimenta-
ção. 

DATA DE ABERTURA: 05 de outubro de 2021,
às 10 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES –
SF, situado na Rua do Progresso, 700 – Centro, Rio
Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e escla-
recimentos, poderão ser obtidos no endereço ele-
trônico www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicita-
dos pelo e-mail
licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no
Departamento de Licitações, e telefones para con-
tato: (11) 4821-4857.

Jumara Bulha, Secretária de Educação e

Cultura – 20/09/2021.

Pregão Presencial n° 15/2021 – Processo n°
397/2021 – Contratação de empresa para execu-
ção de serviços civis e reparos no velório municipal
de Rio Grande da Serra. Tornamos público para
conhecimento de todos que a licitação cuja sessão
de habilitação e abertura de propostas que ocorre-
ria no dia 20/09/2021 às 10h foi declarada DESER-
TA, por ausência de participantes/interessados. 

CHAMADA PÚBLICA EDUCAÇÃO Nº 001/2021 –
PROCESSO N° 1175/2021.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E
DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.

Os interessados (Grupos Formais, Informais ou
Fornecedores Individuais) deverão apresentar a
Documentação para Habilitação e Projeto de
Venda no período de 22/09/2021 a 13/10/2021
das 9:00 às 16:00 horas, de segunda à sexta-feira,
no Departamento de  Alimentação Escolar (DAE) da
Secretaria de Educação e Cultura (SEC), situada à
Avenida Dom Pedro I, 487 – Centro, Rio Grande da
Serra – SP, telefone: (11) 4820-3214.

A relação dos proponentes dos projetos de
venda será apresentada em Sessão Pública, trans-
mitida por Videoconferencia, e registrada em Ata
no dia 14 de Outubro de 2021, às 10h, nas depen-
dencias da Secretaria de Educação e Cultura.

O edital, anexos, demais informações e escla-
recimentos, poderão ser obtidos no endereço ele-
trônico www.riograndedaserra.gov.br, ou solicita-
dos pelo e-mail: nutricionis-
ta@riograndedaserra.gov.br ou pelo telefone: (11)
4820-3214 - Vanessa Bertolini Meneses, Secretaria
de Educação e Cultura - 20/09/2021.

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA Nº 468/2021 - EXONERAR a Sra. MICHELLE EVARISTO DA COSTA, portadora da cédula

de identidade nº 33.853.623-1, do cargo de Chefe de Setor, lotada na Secretaria de Finanças - SF, pro-
vimento comissionado, a contar de 21 de setembro de 2021. PORTARIA Nº 469/2021 - EXONERAR o Sr.
SAMUEL RICARDO LOPES DE ALMEIDA, portador da cédula de identidade nº 46.541.691-3, do cargo de
Gestor, lotado na Secretaria de Finanças - SF, provimento comissionado, a contar de 21 de setembro de
2021.PORTARIA Nº 470/2021 - EXONERAR o Sr. PAULO ROBERTO CORREIA, portador da cédula de
identidade nº 29.939.408-6, do cargo de Chefe de Setor, lotado na Secretaria de Obras e Planejamento
- SOP, provimento comissionado, a contar de 21 de setembro de 2021.PORTARIA Nº 471/2021 - EXO-
NERAR o Sr. FERNANDO CESAR ALVARES, portador da cédula de identidade nº 13.425.207-X, do cargo
de Secretário Adjunto, lotado na Secretaria do Verde e Meio Ambiente - SVMA, provimento comissiona-
do, a contar de 21 de setembro de 2021.PORTARIA Nº 472/2021 - EXONERAR o Sr. VINICIUS DE SOUZA
MONTEIRO, portador da cédula de identidade nº 37.804.227-0, do cargo de Gestor, lotado na Secretaria
de Educação e Cultura  - SEC, provimento comissionado, a contar de 21 de setembro de 2021.PORTA-
RIA Nº 473/2021 - CANCELAR a Função Gratificada do Sr. AGUINALDO TRAZIBULO MIRANDA DE
ALMEIDA, portador da cédula de identidade nº 32.580.213-0, do cargo de Feitor, lotado na Secretaria
de Obras e Planejamento - SOP, devendo o mesmo retornar a sua Secretaria de Origem, a partir de 21
de setembro de 2021.PORTARIA Nº 474/2021 - EXONERAR o Sr. THOMAS PEREIRA LINS DOS SANTOS,
portador da cédula de identidade nº. 42.466.110-X, no cargo de Gestor, de provimento comissionado,
lotado na Secretaria de Saúde - SS, a partir de 21 de setembro de 2021.

CLÁUDIO MANOEL MELO - Prefeito Municipal
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Após retornar ao cargo de pre-
feito de Rio Grande da Serra,
Claudinho da Geladeira (PSDB)
concedeu uma coletiva de
imprensa em seu gabinete, no iní-
cio da tarde de sexta-feira (17),
onde falou sobre seu breve afas-
tamento e se defendeu das acusa-
ções feitas pela Câmara
Municipal.

O prefeito permaneceu afasta-
do por quase 24 horas após os
vereadores aprovarem o pedido
na última quarta-feira (15), além
de dois processos de processos de
impeachment. Durante esse
período, a vice Penha Fumagalli
(PTB) assumiu a Prefeitura, mas
deixou o comando após o manda-
do de segurança ser expedido.

Acompanhado pelo secretário
de Governo, Admir Ferro (PSDB),

Claudinho reafirmou que seu
desejo é governar a cidade e bus-
car reaproximação com o
Legislativo, uma vez que o relacio-
namento com a Casa de Leis
segue em crise instalada entre os
poderes. “Não dá para governar
sem a Câmara. A cidade precisa
muito dessa união, para poder
fazer acontecer.” 

Claudinho ainda afirmou que
foi pego de surpresa, já que as
denúncias que são usadas como
base para o pedido de afastamen-
to não estão, de fato, ligadas a ele.
Perguntado sobre a suposta ten-
tativa de golpe, o prefeito não
quis entrar em detalhes, mas afir-
mou que, ao que parece, há arti-
culações para retirá-lo do cargo.
“É como se houvesse um ‘novo
projeto’, um grupo querendo

poder a todo custo.”
Diferente de Claudinho, Admir

Ferro foi enfático e não poupou
palavras ao afirmar que se trata
de um golpe e de uma atitude
arbitrária. “Ficou claro, para quem
assistiu à sessão que foi golpe.
Não tem nada contra o prefeito.
Como é que a gente pode assistir
a um negócio desses e dizer que é
tudo normal?”, indagou o secretá-
rio que ainda completou seu dis-
curso dizendo que não se trata de
um golpe arquitetado pelos
vereadores, mas sim por um
grupo político no qual há parla-
mentares que fazem parte.

“O prefeito merece um proces-
so de cassação quando o ato é
feito por ele. Qual ato o prefeito
agiu diretamente? Não há nada
que condene o prefeito. Podem
ser coisas que atinjam o Governo,
mas não ele. Como o objetivo não
é cassar secretário, o objetivo é
cassar o prefeito, surgem esses
absurdos”, completou. “O erro
dele (Claudinho da Geladeira) foi
confiar demais.” 

Ainda de acordo com o secre-
tário de Governo, a CEI (Comissão
Especial de Inquérito) instaurada
para averiguar uma possível frau-
de na vacinação contra a Covid-
19, perdeu o objetivo. 

Durante a coletiva, Claudinho
falou sobre a dificuldade de
governar a cidade diante das gra-
ves dificuldades financeiras
enfrentadas ao longo dos nove
meses de mandato, o que, segun-
do ele, tem gerado uma falta de
governabilidade.  “Rio Grande não
pode perder mais. A gente não
pode ficar perdendo nesta discus-
são”, finalizou Claudinho.

Admir Ferro diz que o
único erro de Claudinho
foi “confiar demais”

Em coletiva prestada na última sexta-feira, prefeito se defendeu de 
acusações e afirmou que quer dialogar com a Câmara Municipal

Admir Ferro, secretário de Governo, esteve ao lado de Claudinho na coletiva

Foto: Folha Ribeirão Pires

Que na semana passada o
prefeito de Ribeirão Pires,
Clóvis Volpi (PL), tomou mais
um revés do Poder Judiciário,
mais especificamente do
Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) que negou a admissibili-
dade de Recurso Especial para
o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) na tentativa de reverter
a cassação do diploma do pre-
feito.

* * *
Que para o TRE Volpi não

apresentou nada de novo, juri-
dicamente falando, para
poder ingressar com Recurso
Especial no TSE.

* * *
Que, no entanto, Volpi e o

vice-prefeito Amigão D´Orto
(PSB) ingressaram com recur-
so chamado Agravo de
Instrumento para destrancar o
Recurso Especial e assim o
mesmo subir para Brasília-DF
e ser apreciado pelo TSE.

* * *
Que Volpi e Amigão tem

recursos distintos para tentar
reverter a cassação. Enquanto
Volpi diz que estava elegível
no momento da eleição e por
isso não pode ter o diploma
cassado; Amigão diz que se for
para cassar que casse apenas
Volpi, pois ele, Amigão, não
tem condenação no Judiciário
e no Tribunal de Contas que
leve o mesmo à inelegibilidade
e por isso deveria assumir o
Governo com a iminente

queda de Volpi.
* * *

Que os argumentos de
Amigão neste processo
demonstram que ele e o pre-
feito estão cada vez mais dis-
tantes no que diz respeito a
parceria para governar
Ribeirão Pires.

* * *
Que a distância de Volpi e

Amigão ficou ainda mais evi-
dente ontem quando Volpi
esteve no Palácio dos
Bandierantes para assinar a
liberação de R$ 16 milhões
para o avanço das obras do
Hospital Santa Luzia.

* * *

Que Volpi não chamou
Amigão para participar do ato,
mas levou seu filho, Guto
Volpi (PL), presidente da
Câmara em seu lugar.

* * *
Que a quantidade de cargos

comissionados e gratificados
só sobe na Prefeitura
Municipal de Ribeirão Pires.

* * *
EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..
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A Câmara Municipal de
Ribeirão Pires aprovou, na última
quinta-feira, um Projeto de Lei
que proíbe a realização de bailes
funk em espaços públicos.  A
nova Lei implica aplicação de
multa no valor de mil reais e
apreensão do equipamento de
som utilizado para realizar pan-
cadões ou outros eventos musi-
cais sem autorização em vias
públicas, praças, parques, jardins
e afins, independentemente do
horário. O projeto é de autoria
do vereador Lau Almeida (PSDB)

e agora só falta a sanção do pre-
feito Clóvis Volpi (PL). 

Vale ressaltar que, no início
deste ano, Lau tentou conter um
“pancadão” que ocorria no
Jardim Caçula, bairro em que
reside, por conta própria. Na
ocasião, o vereador acabou agre-
dido por três homens e o caso foi
parar na Delegacia de Ribeirão
Pires. 

De acordo com a Lei aprovada
em duas discussões, a medida se
estende para locais privados de
livre acesso ao público, tais como

postos de combustíveis, estacio-
namentos, ou qualquer outro
espaço que não seja regulariza-
do, estruturado e devidamente
autorizado pelo Poder Público
Municipal.

Lau Almeida justificou a apre-
sentação do projeto tendo como
base reclamações de moradores
afetados diretamente pela reali-
zação de bailes funk.

“O som das músicas é altíssi-
mo e insuportável, produzidos
por equipamentos de alta potên-
cia acoplados em porta malas ou

sobre os carros e que afetam
todas as pessoas que residem no
local e em ruas próximas.
Ninguém consegue dormir, ler,
assistir televisão e como o som é
‘tunado’, o ouvido parece que
vai explodir. As pessoas se irri-
tam, se estressam, tem insônia, e
adoecem”, justificou o parla-
mentar.

Lau ainda classificou os panca-
dões como “desordem pública” e
afirmou que tais atos só terão
fim diante de uma lei específica e
com uma fiscalização mais rigo-
rosa. “Se a fiscalização fosse
mais apertada, não teríamos tan-
tos veículos e tanta gente fazen-
do o que bem entendem na
nossa cidade, enquanto, o cida-

dão que trabalha e paga seus
impostos não pode dormir e nem
ao menos entrar com o seu carro
em sua residência.” 

Nas eleições municipais, Ribeirão Pires registrou diversos pontos com bailes funk 

Vereador Lau Almeida, autor da Lei

Ribeirão Pires aprova proibição de realização
de baile funk em espaços públicos

Projeto de Lei que proíbe a promoção de pancadões no município foi aprovado pela Câmara Municipal da Estância

Foto: Reprodução/Redes Sociais



66 TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  2211  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22002211PPuubblliicciiddaaddeeFFoollhhaa  



77CCiiddaaddee FFoollhhaa  TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  2211  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22002211

A arrecadação de ISSQN
(Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza) em seis dos
sete municípios do ABC cresceu
13,32% no primeiro semestre de
2021 (janeiro a junho), comparado
ao mesmo período de 2020. Santo
André, São Bernardo do Campo,
São Caetano do Sul, Diadema,
Mauá e Ribeirão Pires também
apresentaram aumento no núme-

ro de empresas abertas no perío-
do. 

Os dados são da GissOnline,
plataforma de gerenciamento tri-
butário dos municípios, desenvol-
vida pela Eicon. O setor de serviços
inclui os segmentos de bares e res-
taurantes, construção civil, turis-
mo, academias e serviços financei-
ros, como bancos, entre outros.

Vale ressaltar que a cidade de

Rio Grande da Serra não entrou no
levantamento.

“A retomada gradual das ativi-
dades econômicas, aliada às ações
positivas das prefeituras da região,
como a recuperação de créditos, a
fiscalização e o gerenciamento tri-
butário, contribuiu para esse
expressivo crescimento, que
impulsionará o investimento nas
cidades”, diz Luiz Alberto
Rodrigues, CEO da Eicon.

Segundo o levantamento, a
cidade de Mauá puxou a alta
regional, com ampliação de 39%
na geração do tributo. Confira o
ranking na tabela ao lado.

Volume de empresas abertas
O número de empresas abertas

no 1º semestre de 2021 também
foi superior ao ano passado. “Esse
é um resultado que demonstra a
confiança do empresário na eco-
nomia da cidade”, comenta
Rodrigues.

O destaque ficou para Ribeirão
Pires, que cresceu 55% em relação
ao ano passado. Entre janeiro e
junho de 2021 foram abertos 596
novos negócios, ante 385 em

2020.
O número de empresas abertas

em São Bernardo do Campo no
semestre inicial de 2021 foi 47%
superior ao ano passado. Foram
abertos 5.387 negócios, ante
3.676 em 2020. Já o fechamento
de empresas recuou 10% no perío-
do. Em 2021, 1.115 empresas
fecharam no município no primei-
ro semestre, menos do que as

1.299 do mesmo período de 2020.
Na terceira colocação surge

Santo André, com crescimento de
37%. Os dados revelam que entre
janeiro e junho foram abertos
7.812 novos negócios, ante 5.684
em 2020. Diadema, Mauá e São
Caetano do Sul apresentaram
crescimento abaixo dos 30% no
primeiro semestre desse ano, no
comparativo com 2020.

Abertura de empresas foi maior no semestre inicial de 2021 do que 2020

ABC tem crescimento de 13% na arrecadação
de ISSQN no primeiro semestre de 2021

Abertura de empresas do setor de serviços e retomada da economia dão impulso para geração do tributo na região

2020 2021 Variação

Mauá 40.121.965,16 55.891.432,15 39%

Diadema 39.733.255,73 47.951.153,40 21%

São Bernardo 234.391.803,06 266.851.735,16 14%

Ribeirão Pires 11.307.083,44 12.557.662,86 11%

São Caetano 98.159.174,61 108.190.683,21 10%

Santo André 214.891.512,74 232.245.794,18 8%

Crescimento de arrecadação de ISS (em R$)
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Na última sexta-feira, dia 17,
os moradores da Estância
Turística de Ribeirão Pires tive-
ram a oportunidade de trocar
gratuitamente suas lâmpadas
incandescentes ou fluorescentes
por lâmpadas de LED - promoven-
do, desta forma, economia de
energia e ainda ajudando o meio
ambiente. O programa “Luz
Solidária”, realizado pela Enel e a
Aneel em parceria com a

Prefeitura, trouxe mais de mil
lâmpadas para serem trocadas na
cidade.

Para participar, os munícipes
tiveram que apresentar docu-
mento com foto e uma conta de
energia recente. Cada pessoa
poderia realizar a troca de até seis
lâmpadas compactas fluorescen-
tes ou incandescentes, não
podendo estarem quebradas ou
queimadas. Com isso, cerca de

100 a 150 pessoas poderiam ser
beneficiadas pelo programa.

Mauricio Costa Figueiredo,
morador do Jardim Dois Melros,
foi um dos favorecidos. “Graças a
divulgação realizada pela
Prefeitura, fui informado pela
rede social e trouxe seis lâmpadas
para troca”, contou Figueiredo.
“Com essa oportunidade, nós
ganhamos em todos os aspectos,
já que a conta de luz pode ficar
mais econômica com as lâmpadas
LED, sem o custo de comprar
novas lâmpadas”, completou.

A secretária de Meio
Ambiente, Habitação e
Desenvolvimento Urbano,
Andreza Araújo, destacou a
importância da ação para o meio
ambiente. “Sustentabilidade é
uma estratégia que vem aliada à
inovação. Apoiar projetos desta
natureza significa enfrentar os
principais desafios globais quan-
do se trata de preservação. Dessa
forma, buscamos gerar valor para
a sociedade, para as empresas e
para os negócios de nossa cida-
de”, declarou Andreza.

Programa Luz Solidária - O

programa Luz Solidária é uma ini-
ciativa de sustentabilidade da
Enel voltada ao uso inteligente e
eficiente da energia elétrica, ali-
nhada aos compromissos assumi-
dos pela companhia com a
Agenda 2030 das Nações Unidas
e com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
(ODS), especialmente com o ODS
7 – Energia Limpa e Acessível.

Desde seu início, em 2019, o

programa Luz Solidária já desti-
nou aproximadamente R$20
milhões em bônus para troca de
equipamentos ineficientes como
freezers e geladeiras. Além das
trocas de equipamentos, foram
investidos cerca de dois milhões
de reais para o desenvolvimento
de projetos sociais voltados para
a geração de renda, capacitação,
meio ambiente e direitos huma-
nos.

É permitida a troca de até seis lâmpadas por morador Projeto Luz Solidária troca lâmpadas incandescentes por de LED

Mil lâmpadas de LED são oferecidas 
no Projeto “Luz Solidária” em Ribeirão Pires

Prefeitura é parceira no projeto da Enel e da Aneel nesta ação que atendeu mais de 100 pessoas

Divulgação: PM
RP
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O Grande ABC aplicou mais
de 213 mil  doses de vacinas
contra a Covid-19 nos últimos
sete dias até o último domingo
(19), o melhor resultado em um
período semanal desde agosto,
especificamente a semana
entre os dias 15 e 21, quando
as sete cidades aplicaram

209.146 doses. 
Foram exatamente 213.414

doses aplicadas, sendo 41.697
de primeiras aplicações e
161.848 de segundas doses
(maior marca de toda a campa-
nha) e 9.869 fármacos suple-
mentares. 

Os boletins diários divulga-

dos pelas sete prefeituras
demonstram uma ação conjun-
ta na luta contra o coronavírus.
Vale ressaltar que apenas pes-
soas com 12 anos ou mais
estão sendo imunizadas. Com
isso, a cobertura de primeira
dose chegou a 94,5%, enquan-
to o esquema vacinal completo
já é realidade para 57,4% das
pessoas.

Entre as cidades da região,
Ribeirão Pires e São Caetano do
Sul são destaque na campanha
de vacinação, pois superaram a
barreira de 70% de moradores
adultos vacinados contra a
Covid-19 com as duas doses. A
marca é vista pelos especialis-
tas da saúde como fundamen-
tal para o controle da pande-
mia.

Na Estância, cerca de 92.524
moradores já estão com o
esquema vacinal completo.
Enquanto que em São Caetano
do Sul, o volume é de 131.311
imunizados.

Grande ABC bate recorde 
e aplica 213 mil de doses 
de vacinas em uma semana
Dados ressaltam a campanha de vacinação entre os dias 13 e 19 de setembro

Vacinação de adolescentes com e sem comorbidade é reforçada na região

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
RESULTADO PRELIMINAR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA AS FUNÇÕES DE SUPERVISOR

TÉCNICO E VISITADOR SOCIAL DO
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
O Município de Rio Grande da Serra, através da Secretaria de Cidadania e Inclusão Social – SCIS torna

publico o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado para as funções de supervisor Técnico e
Visitador Social do Programa Criança Feliz, conforme tabela abaixo, por ordem de classificação:

O prazo para a interposição recurso a Comissão de Seleção do Programa Criança Feliz, de 02(dois)
dias úteis, iniciará a partir da publicação do resultado preliminar.

Rio Grande da Serra, 14 de setembro de 2021.
Adriana Alves da Silva Carvalho - Presidente da Comissão de Seleção do Programa Criança Feliz
Angela Maria Souza Moraes Lima - Membro
Gilmério dos Reis --  Membro
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Teve início na última segun-
da-feira (20) a ampliação dos
horários de funcionamento de
seis linhas de ônibus do trans-
porte coletivo urbano em
Ribeirão Pires.

A medida faz parte do Plano
de Retomada do Transporte

Público na Estância, já que,
durante o período da pandemia
da Covid-19, houve a redução
do funcionamento de linhas de
ônibus na cidade.

Os itinerários afetados são
os seguintes:

10 - Bosque Santana/Santa

Rosa, que retorna com ônibus
exclusivo para atender o bairro.

13 - Ouro Fino / Km 04;
20 - Jardim Valentina;
32 - Santa Clara / Jardim

Iramaia;
33 - Santa Luzia.
Além da retomada de circu-

lação da linha 27 - Vila Guerda,
que havia sido suspensa em
março de 2020.

As mudanças vêm ao encon-
tro da necessidade dos usuários
do transporte, atendendo à
demanda crescente dos últimos
meses.

Durante a pandemia do novo
coronavírus, as 27 linhas muni-
cipais, gerenciadas pela Rigras,
atual Suzantur, operavam de
maneira reduzida com foco nos
horários de pico, ou seja, das 5h
às 9h e das 16h às 18h. A partir
de agora, parte das linhas pas-
sarão a operar conforme as pla-
nilhas disponíveis no site da
e m p r e s a
www.rigras.com.br/linhas. 

A conferência dos novos
horários também pode ser feita
através do aplicativo RigrasBus.

Seis linhas de ônibus retornam
aos horários pré-pandemia

Alterações entraram em vigor na última segunda-feira (20)

Transporte coletivo de Ribeirão Pires, gerenciado pela Suzantur

A Prefeitura de Ribeirão
Pires e a Enel (Agência de
Energia Elétrica) entregaram
na última sexta-feira (17), 10
novos refrigeradores e 10 cai-
xas térmicas para armazena-
mento de vacinas às UBSs da
cidade. O evento aconteceu no
Paço Municipal, com a presen-
ça do prefeito Clovis Volpi (PL),
do diretor de mercado da Enel,
André Oswaldo e Solange
Mello, diretora da rede de sus-
tentabilidade da empresa.

Ribeirão Pires foi a primeira

cidade do Brasil a ser contem-
plada pelo programa "Unidos
pela Vacina", que visa a
modernização dos equipamen-
tos de saúde, com o objetivo
de economia na conta elétrica
e maior confiabilidade no sis-
tema de armazenamento de
vacinas.

O prefeito de Clóvis Volpi
comemorou o recebimento
dos novos equipamentos.
"Vivemos praticamente o fim
de uma pandemia e teremos
outras necessidades que tere-
mos que implementar, a come-
çar pela modernização dos
equipamentos. Nos orgulha
muito ser a primeira cidade
contemplada pela Enel, o que
mostra que estamos no cami-
nho certo para o bem-estar da
saúde pública", disse.

Já o diretor de Mercado da
Enel, André Oswaldo, falou
sobre a importância da parce-
ria público-privada que deve
servir de exemplo. "A pande-
mia trouxe esse momento de
união e caridade e precisamos
destacar essa parceria e não é
por acaso. Os nossos times
estão trabalhando junto desde
o princípio e isso precisa ficar
como exemplo", salientou.

Enel entrega refrigeradores
de vacina para Ribeirão

Novo refrigerador tem maior
capacidade de armazenamento
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A Guarda Civil Municipal de
Rio Grande da Serra impediu a
realização de um baile funk
previsto para acontecer na
noite de sábado (18), na Vila
Lopes. 

A informação foi repassada
ao efetivo municipal por meio
do Gabinete do Prefeito, que
solicitou a interrupção do
evento não autorizado, intitu-

lado “Lopes dos Fluxos”, mar-
cado para começar às 23h30.
De imediato, três viaturas da
GCM se deslocaram até a rua
Pedro Advíncula, esquina com
a rua Município de Jandira,
onde realizaram a Operação
Saturação, impedindo a reu-
nião de pessoas no local. Os
trabalhos ainda contaram com
o apoio de uma equipe da

Polícia Militar. 
De acordo com a Inspetora

Chefe Fajoli, da GCM de Rio
Grande da Serra, os trabalhos
realizados tiveram como princi-
pal objetivo preservar pela
tranquilidade da população
que reside pelo local.

A operação seguiu sem
intercorrências e os participan-
tes dispersados pacificamente. 

GCM de RGS impede 
pancadão na Vila Lopes

Evento estava previsto para começar às 23h30 no último sábado (18)

Três viaturas da GCM e uma da PM participaram da operação que impediu a realização do baile

Uma foragida da Justiça foi
capturada, na tarde do último
domingo (19), após tentar entrar
em uma igreja na Avenida
Francisco Monteiro, em Ribeirão
Pires, para tentar fugir da aborda-
gem policial. A mulher, identifica-
da como M.C.M.F., de 48 anos,
possuía um mandado de prisão
com validade até março de 2031,
a ser cumprido em regime semia-
berto. 

De acordo com informações do
boletim de ocorrência, a Polícia
Militar realizava um patrulhamen-
to de rotina pela avenida, quando
notaram que a mulher reduziu a
velocidade de seu veículo brusca-

mente e tentou entrar na igreja,
que estava com os portões fecha-
dos. 

Diante da atitude suspeita, os
militares deram ordem de parada
à mulher que, durante a busca aos
seus dados pessoais, possuía o
mandado de prisão expedido pela
2ª Vara do Foro de Ribeirão Pires.

M.C.M.F. foi apresentada na
Delegacia de Ribeirão Pires, onde,
após as formalidades legais, foi
recolhida à carceragem local. Ela
deverá ser encaminhada ao presí-
dio feminino dentro dos próximos
dias. O motivo da prisão da mora-
dora de Ribeirão Pires não foi
revelado pelas autoridades.

Foragida é capturada ao
tentar entrar em igreja
para fugir de abordagem

M.C.M.F. possuía um mandado de prisão em regime semiaberto
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Um homem foi preso em fla-
grante, na noite da última sexta-
feira (17), após roubar um hotel
localizado no Jardim Canadá, em
Mauá. O criminoso, identificado
como J.S., de 40 anos, foi detido
pelos policiais militares no
momento em que descia as esca-
das do estabelecimento. Ele esta-

va em saída temporária e retorna-
ria ao presídio no sábado (18).  

De acordo com as declarações
do recepcionista do hotel, o
homem entrou no local por volta
das 21h pedindo dinheiro. Ele
estava com a mão sob a blusa,
insinuando estar em posse de
uma arma de fogo. Após o funcio-

nário entregar R$15,00 que esta-
vam no caixa, J.S. ficou agressivo
pela pequena quantidade de
dinheiro, chegando a agredí-lo
fisicamente com um soco na boca
e uma “gravata”. 

A vítima chegou a avisar ao
homem que na sala ao lado da
recepção havia mais dinheiro,
entregando-o a quantia de R$100,
que seria utilizada como troco aos
clientes. No momento em que o
assaltante deixava a sala, acompa-
nhado pelo funcionário, a Polícia
Militar chegou ao local e rendeu o
criminoso.

Os militares constataram que
J.S. não estava armado, tendo ele
confessado que, momentos
antes, estava consumindo drogas
e, em razão de o dinheiro ter aca-
bado, resolveu assaltar o hotel
para comprar mais entorpecen-
tes.

O flagrante foi apresentado na
Delegacia de Ribeirão Pires, onde
o delegado representou pela pri-
são preventiva de J.S. O caso foi
encaminhado à Delegacia respon-
sável pela área do fato após os
procedimentos padrões.

Preso em saída temporária
é detido após roubar hotel

Homem foi flagrado pela Polícia Militar enquanto tentava fugir com R$115,00

O caso aconteceu em um hotel localizado no Jardim Canadá, em Mauá 

Foto: Reprodução/Google M
aps 

A equipe de Proteção à
Fauna e Bem Estar Animal de
Ribeirão Pires, ligado à
Secretaria do Meio Ambiente,
Habitação e Desenvolvimento
Urbano, realizou na última
sexta-feira (17), o resgate de
um Pavó, também conhecido
como Pavão-do-Mato, Pavoa
ou Jacupiranga. A ave foi avis-
tada por munícipes em uma via
do Jardim Colônia. O animal
estava visivelmente atordoado. 

A equipe ambiental da cida-
de realizou o salvamento com

auxílio do biólogo André Pitta.
Segundo ele, o provável moti-
vo dos ferimentos na ave foi
uma briga com outros da
mesma espécie. O pássaro está
sob os cuidados dos especialis-
tas do departamento, e seguirá
assim até ser reinserido à natu-
reza.

Para salvamentos, resgates
e entregas voluntárias, os tele-
fones do departamento são:
4824-4197 ou 97211-1112,
este segundo também atende
via WhatsApp.

Pavó está recebendo o tratamento necessário e será levado  ao seu habitat

Equipe ambiental de
Ribeirão resgata pavó
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