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Maranhão
entrega
projeto da
Rodoviária
ao vice

governador

Kiko Teixeira manda e 12
vereadores dão “amém”

Não é de hoje que a
Câmara de Vereadores de
Ribeirão Pires vem dizendo
“Amém” para o prefeito
Kiko Teixeira (PSB).
Inúmeros projetos polêmi-
cos e contrários aos interes-
ses da população e de inte-
resses do Executivo são
aprovados por ordem do
mandatário. Doze dos 17
vereadores da Casa de Leis
não podem votar com a

consciência, votam como
quer o prefeito.
Na última quinta-feira

(22) não foi diferente. A ses-
são marcou a votação do
projeto do Executivo que
concedeu por 20 anos a uti-
lização da área do Centro
Esportivo da Vila Gomes a
uma empresa privada.
Em reunião entre os legis-

ladores uma hora antes da
votação chegou-se à conclu-

são de que o projeto deveria
ser adiado para que eles, os
vereadores, tivessem mais
tempo para análise.
Poucos minutos após o

término desse encontro dos
vereadores, veio a ordem
para votar. “Ele (prefeito)
disse para votar, então tere-
mos que votar”, disse um
dos vereadores da base que
pediu anonimato.
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O peso do voto que representa o povo
A Câmara de Ribeirão Pires está na berlin-

da. O que era para ser uma Casa voltada ao
interesse do povo, está servindo aos interes-
ses do prefeito municipal.
A base governista vota conforme manda o

prefeito Kiko Teixeira (PSB), sem nem ques-
tionar o que está entrando em análise.
Há um tempo aprovou a con-

cessão de área para o Sesi, até
hoje, o espaço da Fábrica de Sal
está do mesmo jeito, abandona-
do. Devem estar esperando
acontecer outra morte no local
para indicar providências. No caso do Sesi,
os vereadores acharam o projeto lindo, teve
que a Justiça barrar o trâmite.
Veio então a proposta de CEI para investi-

gar o contrato da empresa Ribeirão Luz,
mesmo com as constantes queixas de apa-
gões e falta de manutenção, doze dos 17
vereadores entenderam que tudo era nor-
mal. Será que ruas inteiras apagadas por

semanas é algo normal? Para a base de sus-
tentação do prefeito sim.
E antes disso, chegou na cidade a Santa

Casa de Barueri, até hoje não apresenta um
bom serviço, dias atrás médicos pararam as
atividades por falta de pagamento. E a
Câmara segue em silêncio, mesmo a entida-

de tendo ido parar na CEI das
OSS’s da Assembleia Legislativa.
E agora chega na Estância o

Clube Atlético Desportivo de
Ribeirão Pires, que levou por 20
anos o direito de administrar o

Centro Esportivo da Vila Gomes, mais uma
vez a maioria dos vereadores achou o proje-
to ótimo. Só não tentem ligar para o clube,
você será transferido para uma empresa
contábil em São Caetano do Sul.
Até quando senhores vereadores? O seu

voto representa o povo ou o prefeito muni-
cipal? Pelo visto os senhores já responde-
ram.

“Está servindo aos
interesses do prefeito

municipal”

E d i t o r i a l  

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

Semana da Família 

Neste mês vivemos a semana da
família, celebrada pelas comunida-
des da Igreja Católica. São realiza-
das diversas atividades visando res-
saltar o valor da família. A partir
deste evento, é sobre a família que
desejo discorrer com você caro lei-
tor ou leitora.

A partir da revolução industrial
do século 19 as transformações da
família aconteceram com mais
intensidade. A propagação do malt-
husianismo, teoria de Robert
Maltthus, economista e pastor
inglês, tiveram grande influência.
Com base no perigo da explosão
demográfica, ele propunha o con-
trole da natalidade, juntamente
com políticas “anticrianças” e “anti-
maternidade” ao passo que respon-
sabilizava os pobres pelos males
sociais. Também o marxismo colo-
cou a família como antagônica a seu
projeto: ela seria instrumento da
burguesia; conservadora e empeci-
lho à revolução proletária.

Desta maneira, com inimigos à
direita e à esquerda, previa-se que
a família estava fadada a desapare-
cer da sociedade. No entanto, não é

o que aconteceu. Uma pesquisa de
um dos maiores jornais do país
revelou que a família é uma das ins-
tituições mais valorizadas, junta-
mente com a religião. Dos entrevis-
tados da classe A e B 79% conside-
raram a família “muito importante”
e 59% da classe D e E deram a
mesma resposta. Pois é, a família
continua muito viva, mesmo que
haja discussão ao redor do que se
entende por família.

Estudando o resultado da referi-
da pesquisa, estudiosos opinaram
que os mesmos seriam reflexos do
desejo de maior segurança diante
das incertezas da vida, em meio a
uma “sociedade de risco”. São opi-
niões bem fundamentadas, porque
já na pré-história o homem buscou
segurança nas cavernas diante de
uma sociedade de extremo risco. E
por incrível que pareça, buscou
viver em grupos. Podemos concluir
que a família é uma organização
pré-social. Está na base do ser
social da espécie humana. Assim,
família e individualismo não rimam.
A valorização da família pode ser
um contraponto ao individualismo
reinante, o que indica a vocação da
espécie humana para a comunida-
de e não para o isolamento.

Na sociedade do século 21, exis-
tem diversos arranjos familiares
que compõem a nova realidade da
família. Apesar de tudo isso a famí-

lia continuará sendo o núcleo bási-
co, essencial e estruturante do
sujeito. Podemos afirmar que a
família delineia-se no desígnio do
Criador (ou realidade social, para
quem não crê em um Criador) como
lugar primário da humanização da
pessoa e da sociedade, berço da
vida e do amor. “Por isso um
homem deixa seu pai e sua mãe, se
une à sua mulher, e eles se tornam
uma só carne” (Gn 2, 24)  .

A Pastoral Familiar da Diocese de
Santo André tem trabalhado com
serenidade e persistência em prol
das famílias. Busca-se criar a convic-
ção de que uma sociedade mais
justa e fraterna depende da aten-
ção às famílias. A desestruturação
da sociedade cresce à proporção
em que se desestruturam os
núcleos familiares. Com o fortaleci-
mento dos núcleos familiares, a
sociedade só tem a ganhar.

Apesar de muitas crianças passa-
rem mais tempo diante da TV do
que em companhia dos pais, dos
“nômades urbanos” viverem sozi-
nhos desde a primeira infância,
apesar das leis do mercado e do
individualismo conspirarem contra
a família, ela está aí sobrevivendo a
tudo e a todos. Isto porque é inven-
ção de Deus não do homem.

Dom Pedro Carlos Cipollini,
bispo diocesano de Santo André
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Que como antecipou com exclu-
sividade esta Coluna, o ex-petista
Claudinho da Geladeira se filiou ao
Podemos em Rio Grande da Serra.

*** 
Que na época da postagem,

interlocutores de Claudinho nega-
ram a ida do político para a legen-
da, mas já era tida como certa. 

*** 

Que o articulador para ter o
político no partido, foi João
Mancuso (Podemos), inclusive, o
responsável por dar a boa nova
pelas redes sociais. 

*** 

Que Mancuso é uma das lide-
ranças do Podemos na região do
Grande ABC e próximo do cacique
da legenda, o senador Álvaro Dias.

*** 
Que a ida de Claudinho para o

Podemos teve outro apoiador. 
*** 

Que o prefeito de Ribeirão Pires,
Kiko Teixeira (PSB), ex-desafeto de
Claudinho, abonou a filiação.  

*** 
Que Kiko resolveu colocar

Claudinho da Geladeira na corrida
a Prefeitura de Rio Grande da Serra
por querer ver fora do Executivo o
grupo do atual prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania). 

*** 
Que o motivo da bronca seria o

bom desempenho de Maranhão
frente à Prefeitura, o que ofuscaria
a estrela de Kiko na cidade onde já
foi prefeito.

Que a decisão de Kiko em abo-
nar a ida de Geladeira para o
Podemos pegou de surpresa o
grupo político do pré-candidato a
prefeito de Rio Grande da Serra,
Akira Auriani (PSB). 

*** 

Que Akira tinha como certo o
apoio de Kiko a sua candidatura. 

*** 
Que se Akira alardeava o apoio

de Kiko, Claudinho da Geladeira
tenta renegar esse apoio ao máxi-
mo. 

*** 
Que Claudinho busca não ter de

explicar estar ao lado de Kiko, já
que no passado, tecia duras críticas
ao agora aliado. 

*** 
Que por falar em Kiko, na

Estância a relação na família
Teixeira também não anda lá
muito amistosa. 

*** 

Que em rede social, o irmão de
Kiko, o ex-prefeito de Rio Grande,
Aarão Teixeira, atacou. 

*** 
Que respondendo a uma posta-

gem que pedia para Aarão dar
conselhos para Kiko escreveu:
“Criança mimada não aceita con-
selhos, acha que tudo é brinquedo
dele, por isso se tornou tão incom-
petente”. 

*** 
Que o irmão foi além sugeriu

que Kiko, agora prefeito de
Ribeirão Pires, irá aumentar o seu
patrimônio ainda mais: “...Um
moleque que a vida toda só soube
ser vereador e prefeito, e um dos
piores. Mas os recursos dele estão
cada vez maior, Rio Grande da
Serra foram R$ 45 milhões,
Ribeirão Pires vai ser triplicado”. 

*** 
Que Aarão Teixeira, ao escrever

sobre os R$ 45 milhões tratou da
Ação Civil Pública que corre na
Justiça, onde requer do prefeito e
outros investigados, a devolução
do valor aos cofres da Prefeitura de
Rio Grande da Serra. O processo
aberto em 2010, está prestes para
ser julgado.

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

Câmara de Rio Grande 
irá discutir atendimento 
prioritário ao autista 

Projeto é do vereador Jhol Jhol e está sob análise dos vereadores

A Câmara de Rio Grande da
Serra colocará no próximos
dias em plenário, projeto de lei
de autoria do vereador
Jhonatan Rago, o Jhol Jhol
(PSD) que prioriza nos departa-
mentos públicos e órgãos pri-
vados, atendimento a autistas.

Pela legislação o  município
fornecerá Cartão de

Identificação da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista
que deverá ser apresentado
junto com o documento  de
identificação no ato do atendi-
mento.

Ainda segundo a legislação,
os estabelecimentos deverão
afixar placas de atendimento
prioritário, junto do símbolo

mundial de conscientização
sobre o Transtorno do
Espectro Autista (TEA).

“O projeto de lei visa garan-
tir com maior clareza o atendi-
mento prioritário às pessoas
com Transtorno do Espectro
Autista e ainda compelir os
estabelecimentos a informar
nas placas que sinalizam esse
tipo de atendimento a ‘fita
quebra-cabeça’, símbolo mun-
dial da conscientização do TEA,
como forma de publicizar o
direito de prioridade dos autis-
tas”, explica o vereador. 

Ainda segundo Jhol Jhol, “é
de extrema importância que as
pessoas com Transtorno do
Espectro Autista tenham aten-
dimento preferencial, pois, a
depender do grau de autismo
do indivíduo a simples espera
excessiva em uma fila pode
desencadear uma crise, que
pode ser de choro ou gritos ou
ainda de completa fuga da rea-
lidade”.

A votação da matéria ainda
está sem prazo definido para
entrar na pauta de votação, a
matéria segue em análise nas
Comissões da Casa Legislativa.

Arquivo Folha

Vereador Jhol Jhol, autor da proposta em análise na Casa de Leis 

Câmara de Ribeirão Pires analisa
vetos do prefeito Kiko Teixeira 

A Câmara Municipal de
Ribeirão Pires analisa na próxi-
ma quinta-feira vetos do pre-
feito Kiko Teixeira (PSB) a pro-
jetos de vereadores. 

O primeiro veto trata sobre
a divulgação, no sítio eletrôni-
co da Prefeitura Municipal, da
lista de espera para castração

de cães e gatos no âmbito do
município, de autoria do
vereador Paulo Cesar, o PC
(MDB).

Outra matéria vetada por
Kiko  dispõe sobre a preferên-
cia de idosos, mulheres grávi-
das ou com criança de colo e
pessoas com deficiência ou

mobilidade reduzida sobre
todos os assentos do transpor-
te público de Ribeirão Pires,
também do vereador PC.

O parlamentar deve pedir
aos vereadores a derrubada
dos vetos. Segundo a justifica-
tiva, ambos os temas são
inconstitucionais.
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Kiko Teixeira manda e 12 vereadores de
Ribeirão Pires dizem “Amém” ao prefeito

Não é de hoje que a Câmara de
Vereadores de Ribeirão Pires vem
dizendo “Amém” para o prefeito
Kiko Teixeira (PSB). Inúmeros pro-
jetos polêmicos e contrários aos
interesses da população de inte-
resses do Executivo são aprova-
dos por ordem do mandatário.
Doze dos 17 vereadores da Casa
de Leis não podem votar com a
consciência, votam como quer o
prefeito.

Durante as votações todos
olham para o líder de Governo,
vereador Amaury Dias (PV), e
esse determina como se posicio-
nar. Não só nas votações, mas
indicações de adiamentos de pro-
jetos e rejeição de pedidos da
oposição seguem o mesmo trâmi-
te. Se Amaury levanta, a base
segue, se o líder permanece sen-

tado, os outros 11 vereadores
acatam.

Na última quinta-feira (22) não
foi diferente. A sessão marcou a
votação do projeto do Executivo
que concedeu por 20 anos a utili-
zação da área do Centro Esportivo
da Vila Gomes a uma empresa
privada. Em reunião entre os
legisladores uma hora antes da
votação chegou-se à conclusão de
que o projeto deveria ser adiado
para que eles, os vereadores,
tivessem mais tempo para análi-
se. O vereador Rubens
Fernandes, o Rubão (PSD), che-
gou a falar sobre o fato em
Tribuna.

“Iria ser adiado, agora o proje-
to vai ser votado?”, perguntou o
vereador ao presidente da Casa,
Rato Teixeira (PTB).

Amigão D’Orto (PTC) foi outro
vereador que indicou o adiamen-
to da votação.

“Chegamos ao consenso que é
preciso estudar mais a concessão,
por isso, não será votado”, disse
Amigão.

Poucos minutos após o térmi-

no do encontro dos vereadores,
veio a ordem para votar.

“Ele (prefeito) disse para votar,
então teremos que votar”, disse
um dos vereadores da base que
pediu anonimato.

Procurado pela reportagem da
Folha na tarde de ontem, o líder
do prefeito na Câmara, Amaury
Dias negou a pressão por parte do
prefeito.

“Não teve pressão, a base
entendeu que o projeto era bom
para a cidade, irá dar oportunida-
de para os nossos jogadores che-
garem até um time profissional, e
ainda, melhorar a estrutura do
Centro Esportivo da Vila Gomes.
Outro ponto que precisamos dei-
xar claro é que os projetos sociais
seguem acontecendo no espaço,
o mesmo, irá ocorrer com os
jogos das fases finais da liga muni-
cipal”, esclareceu Amaury. 

Votaram contrários a conces-
são os vereadores Amigão D’Orto
(PTC), Anselmo Martins (PL) e
Danilo da Casa da Sopa (PSB), se

abstiveram, Rubens Fernandes, o
Rubão (PSD) e Paulo Cesar, o PC
(MDB). 

Não é a primeira vez que a
base de sustentação do mandatá-
rio da Estância segue à risca as
orientações de Kiko Teixeira. Em
abril deste ano, a Casa rejeitou
investigar o contrato de ilumina-
ção pública entre a Prefeitura e a
Ribeirão Luz, encerrado no início
daquele mês. Pelo contrato foram
pagos R$ 4,7 milhões pelos servi-
ços prestados, contudo, a cidade
ficou parcialmente sem ilumina-
ção por meses. Kiko que não tinha
interesse na investigação, colo-
cou a sua base para barrar o pedi-
do de abertura da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CEI).

Além do autor da CEI, vereador
Rubens Fernandes, o Rubão,
foram favoráveis a investigação
Amigão D’Orto, Anselmo Martins,
Danilo da Casa da Sopa  e Paulo
Cesar, o PC. Os outros 12 verea-
dores não quiseram investigar o
contrato. 

Divulgação

Vereadores da base de sustentação do prefeito Kiko Teixeira, tiveram que votar o projeto na última quinta-feira 

Vereadores da base queriam adiar o projeto de concessão do Centro Esportivo, mas Kiko ordenou que votassem o projeto 

Os verreadores Rubão, Danilo da Casa da Sopa, Amigão D’Orto, Anselmo Martins e Paulo Cesar, o PC

Quem irá administrar o Centro Esportivo da Vila Gomes? 
O Clube Atlético Desportivo

Ribeirão Pires ficará responsável
por administrar por 20 anos o
Centro Esportivo da Vila Gomes em
Ribeirão Pires, como contraparti-
da, deverá realizar melhorias e
organizar o time profissional da
Estância, um projeto que é bem
visto por todos os vereadores, se
não fosse a ausência de clareza no
contrato entre a entidade e a
Administração Municipal.

“O projeto é bom, mas não tem
nem o CNPJ de quem irá adminis-
trar o Centro”, disse Amigão
D’Orto (PTC) ao pedir o adiamento
da matéria por uma sessão, o que
foi rejeitado pela base do prefeito.

E Amigão tinha razão em pedir
adiamento, a Folha trouxe em sua
edição de sexta-feira (23) indícios
de uma série de irregularidades
sobre o Clube Atlético Desportivo
Ribeirão Pires, na verdade Clube
Atlético Diadema – CAD, a entida-

de apenas mudou o nome fantasia
para justificar o contrato com a
Estância.

Outro ponto obscuro descober-
to pela Folha é o endereço comer-
cial que consta no CNPJ é Rua Luiz
Roncon, 230, bairro Santana. No
local existe uma construção resi-
dencial, e pelo interfone, a pessoa
que atendeu a reportagem disse
desconhecer a empresa.

Outra questão nebulosa é que o
nome e sede para Ribeirão Pires é
apenas documental, o telefone uti-
lizado para a sede: 4232-8666 é de
uma empresa contábil situada em
São Caetano do Sul, o mesmo ocor-
rendo com o e-mail de contato. A
reportagem trouxe ainda que o
número fixo de contato é o mesmo
utilizado em registros de outras
empresas do grupo voltadas a ser-
viços contábeis e de marketing
esportivo, nas cidades de Ilhabela e
São Caetano do Sul. 

Outro ponto que merecia mais
atenção por parte dos vereadores
é a questão trabalhista entre o
Clube Atlético Desportivo Ribeirão
Pires e seus jogadores.

Em pesquisa no Portal JusBrasil
que traz processos judiciais, o
Clube Atlético Diadema, transfor-
mado em Clube Atlético
Desportivo Ribeirão Pires, possui
inúmeros processos no Tribunal
Regional do Trabalho, um deles jul-
gado em 19 de agosto. Um atleta
do clube ajuizou ação no Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região
(TRT-2), e a Juíza Rhiane Zeferino
Goulard, declarou o vínculo
empregatício do rapaz com o clube
no período compreendido entre 24
de março de 2015 e 31 de julho de
2017 condenando a entidade a
pagar os salários referentes ao
período, décimo terceiro salário e
férias, bem como, multas. 

Processos impetrados por

outros atletas figuram com causa
ganha ou em andamento. 

A Prefeitura informou que a
partir da aprovação do Legislativo
para celebração do convênio com a
Prefeitura, o Clube Atlético
Desportivo fará a atualização de
endereço da sede da instituição,
bem como seus contatos. Antes da
aprovação do convênio pelo

Legislativo, o clube encontrava-se
sem sede própria e, por essa razão,
utilizava contato do escritório de
contabilidade da instituição. Ainda
de acordo com o Clube Atlético
Desportivo, ao longo de sua traje-
tória, questões trabalhistas foram
honradas. 

A Folha não conseguiu localizar
os responsáveis pelo clube.

Centro Esportivo do Vila Gomes em Ribeirão Pires 

Arquivo Folha
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O prefeio de Rio Grande da
Serra, Gabriel Maranhão
(Cidadania) esteve reunido ontem
(26) com o vice-governador,
Rodrigo Garcia (DEM) para tratar
da liberação de verbas para a cons-
trução do Terminal Rodoviário e da
abertura do acesso no Jardim
Santa Tereza. O encontro contou
ainda com a presença do deputado
estadual, Thiago Auricchio (PL).

“Hoje (ontem) pela manhã, ao

lado da nossa secretária de Obras e
Planejamento, Sandra Malvese,
estive em reunião com o vice-
governador do Estado de São
Paulo, Rodrigo Garcia, e com o
deputado estadual Thiago
Auricchio, a quem agradeço muito
por ter viabilizado a agenda para
esse encontro tão importante, em
que pudemos apresentar o projeto
do nosso Terminal Rodoviário e o
do acesso no bairro Santa Tereza”,

disse o prefeito. 
Em julho o deputado Thiago

Aurícchio esteve em Rio Grande da
Serra recebendo abaixo-assinado
dos moradores da região da Santa
Tereza que pedem a reabertura do
acesso da SP-122 para a Avenida
São João.

Estiveram na entrega do abaixo-
assinado ao deputado o presidente
da Câmara, Claudinho Monteiro
(PSB) e os vereadores Marcelo
Alves (sem partido) e Silvio
Menezes (PDT).

Na época o deputado firmou
com os vereadores o compromisso
em levar o pedido ao Governo do
Estado.

A conquista do Terminal
Rodoviário é outra luta antiga, em
junho deste ano, durante passa-
gem do vice-governador por Rio
Grande da Serra, houve o compro-
metimento de uma reunião para
tratar sobre o tema, ocorrida
ontem.

"Se o projeto está pronto, dare-
mos prioridade a liberação dos
recursos", disse o vice-governador
ao prefeito. 

A construção também é priori-
dade para membros do DEM na
cidade. O deputado Estavam
Galvão, a pedido do vereador
Claurício Bento, ambos do
Democratas, reforçarm a necessi-
dade da obra a Rodrigo Garcia. 

Maranhão leva projeto da Rodoviária e 
acesso da Santa Tereza ao vice-governador 

Divulgação

Encontro foi na sede do Governo do Estado de São Paulo

Encontro contou com a presença do deputado estadual Thiago Auricchio (PL) 

Figueiredo, Albano, Arnoud, Maria
Paula e Centro recebem Cata-Bagulho

A Prefeitura de Rio Grande da
Serra realizará no próximo sábado
(31), a partir das 8h, mais uma
Operação Cata-Bagulho no muni-
cípio. Através do Projeto Pintou
Limpeza, da Secretaria de Serviços
Urbanos, a ação será desta vez nas
vilas Figueiredo, Albano, Arnoud,

Jardim Maria Paula e Centro.
No mesmo dia, na EMEB

Primeira-Dama Zulmira Jardim
Teixeira, no Centro, 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 fren-
te à residência na noite de sexta-
feira (30). 

É importante atentar-se ao
prazo, pois o caminhão de coleta
passará no sábado somente uma
vez em cada rua/local.
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A Sabesp anunciou para os
próximos dias o início das ações
do Programa Córrego Limpo
Metropolitano em Rio Grande da
Serra. Trata-se de parceria entre
a Prefeitura Municipal e a
Sabesp, que objetiva recuperar e

cuidar da qualidade da água da
Represa Billings, focando, princi-
palmente em rios e córregos
urbanos, preservando, assim, os
recursos hídricos e o meio
ambiente, além de conscientizar
a população sobre o tema.

A primeira etapa será realiza-
da na região central da cidade, e
posteriormente o programa vai
se estender a outras regiões, pas-
sando pelos bairros Santa Tereza,
Vila Conde e Vila Niwa.

Durante o Programa, será rea-
lizada a limpeza dos córregos –
margem e leitos -, com corte e
poda de vegetação no entorno,
manutenção das galerias de água
pluvial e limpeza de bocas de
lobo e bueiros, entre outras
melhorias. Caso necessário,
serão executadas as obras e ade-
quações nos locais.

O Centro da cidade será obje-
to de monitoramento do
Programa Córrego Limpo
Metropolitano. Mensalmente,
será aferida nos três córregos
que cruzam a região – Lavapés,
Indaiá e Parque do Cambuci – a
taxa DBO -Demanda Bioquímica
de Oxigênio -, que afere, em
suma, a saúde da água dos córre-
gos.

Sabesp inicia programa
para despoluição de 
córregos em Rio Grande 

Divulgação

Córrego do Parque do Cambuci será limpo e monitorado pela Sabesp

Cidade riograndense é a primeira do Grande ABC a implantar o programa
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Polícia já tem linha de
investigação para morte 
de morador da Estância 

O crime ocorreu na manhã da última sexta-feira, na Vila Nova Suíssa

As investigações para identificar
o autor dos disparos que matou
Luiz Roberto de Oliveira, o “Sexta-
feira” como era popularmente
conhecido em Ribeirão Pires, na

manhã do último dia 23, serão
comandadas pelo Setor de
Homicídios da Delegacia Sede, em
Mauá. 

Segundo apurou a Folha, o

Setor de Homicídios já trabalha
com uma possível linha de investi-
gação sobre o homicídio. No
entanto, as primeiras informações
são de que, por volta das 8h30, um
indivíduo chamou por “Sexta-
feira” em frente a sua casa. Ele
teria descido as escadas, quando
foi alvejado pelo primeiro disparo -
possivelmente efetuado por uma
pistola calibre 380. Até o momen-
to, nenhum suspeito foi detido.

“Sexta-feira” foi morto em fren-
te a sua residência, na Avenida
Papa João XXIII, na Vila Nova
Suíssa. Pelo menos seis tiros foram
disparados contra a vítima - que foi
atingida por um disparo no queixo,
outro no pescoço e mais quatro na
região das costas.  

Luiz Roberto Oliveira tinha 63
anos e era natural de São Gonçalo
de Sapucaí, em Minas Gerais.
Morador de Ribeirão Pires, ficou
conhecido na cidade por circular
pelas rodas de conversas que
envolviam assuntos políticos.

Luiz Roberto era conhecido como “Sexta-feira” por moradores de RP
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A Polícia Civil de Ribeirão
Pires segue trabalhando para
confirmar se o jovem de 22
anos  apontado como condutor
da BMW é, de fato, o autor do
acidente que vitimou o GCM
Vandeli Basílio da Silva, na
madrugada do último sábado
(24), no Ramal Sapopemba. 

Apesar da foto do possível
suspeito circular nas redes
sociais após o acidente, a
Polícia Civil ainda não confirma
R.M.M.P como o motorista do
veículo no momento da colisão.
Segundo informações, foi
encontrada a carteira de habili-
tação e um contrato de compra
e venda do veículo, com os
dados do possível autor do aci-
dente.No entanto, cerca de
três horas após o ocorrido, o
veículo envolvido no acidente,
apareceu como roubado no sis-
tema de informações da
Polícia. 

Conforme apuração da feita
pela Folha, a queixa não foi
realizada junto à Delegacia de
Ribeirão Pires. No entanto, a
Polícia segue investigando se a

informação de roubo, relatada
no Boletim é verídica. O
Delegado Titular do município,
dr. Wagner Milhardo, também
afirmou que o inquérito será
instaurado. 

O acidente ocorreu por volta
das 5h30 da manhã, no Ramal
Sapopemba, próximo a entrada
para o Jardim Petrópolis. De
acordo com informações, o
condutor do veículo, que
seguia sentido Suzano, invadiu
a contramão e atingiu Vandeli
Basílio, que seguia em uma
motocicleta sentido Ribeirão
Pires. 

Ainda segundo informações,
o condutor do carro estava
acompanhado de duas garotas.
Ambos deixaram o local sem
prestar socorro ao GCM, que
não resistiu aos ferimentos e
morreu no local. O trio retorna-
va de uma festa noturna no
Centro Hípico Amarelinho 

A Polícia Militar conseguiu
identificar uma testemunha
que passava pela via no
momento em que o condutor e
as jovens deixaram a BMW na

via e fugiram possivelmente
com auxílio de outro veículo. 

Uma ambulância que tam-
bém passava pelo Ramal
Sapopemba no momento da
batida prestou atendimento ao
guarda. Ainda foram realizadas
manobras para reanimá-lo. 

Vandeli Basílio tinha 56 anos
integrava a corporação da
Guarda Civil Municipal de
Ribeirão Pires há cerca 30 anos,
sendo considerado um exem-
plo para seus colegas de farda.
O guarda não era casado e nem
deixa filhos. 

O velório de Basílio ocorreu
na Câmara Municipal da cida-
de, ainda na noite de sábado
(24), com homenagens de cole-
gas de profissão, amigos e
familiares. Seu sepultamento
ocorreu no Cemitério
Municipal São José, já na
manhã de domingo (25).  

Até o fechamento da edição
desta terça-feira (27), a Folha
não obteve informações sobre
a confirmação da autoria bem
como a prisão de suspeitos de
envolvimento no acidente.

Polícia Civil ainda busca confirmar autoria 
de acidente de trânsito que vitimou GCM

Divulgação
Divulgação/Trânsito Ribeirão Pires

Vandeli Basílio integrava a corporação municipal há 30 anos

O autor fugiu do local sem prestar socorro ao GCM, que morreu no local

Mesmo após a foto do possível responsável circular nas redes sociais, a Polícia ainda não confirma autoria



1155PPoollíícciiaa  FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  2277  ddee  AAggoossttoo  ddee  22001199

Dois homens foram presos
em fragrante por furto em RGS

Na madrugada da última
terça-feira (6) dois homens
foram presos em flagrante por
furtarem uma banca de jornal,
situada na Av. São João – Vila
Lavinia.

Os dois homens confessaram
aos policiais que atenderam a
ocorrência, de que arrombaram
a porta da banca de jornal e fur-
taram 50 caixas de cigarros, cau-
sando o prejuízo de R$ 700,00
ao dono do estabelecimento.

Os dois indivíduos foram
encaminhados ao distrito poli-
cial e indiciados por furto qualifi-
cado.

Veículo é roubado na
Rodovia SP 031

Um homem de 50 anos per-
corria a Rodovia SP 031, quilo-
metro 53, no último dia 5, quan-
do foi abordado por dois indiví-
duos, que sob grave ameaça e
portando arma de fogo, rouba-
ram o seu veículo. 

Os dois indivíduos obrigaram
a vítima a entregar o automóvel
e pertences pessoais, sob grave
ameaça à sua integridade física.
O caso está sob investigação na
Delegacia de Ribeirão.

Homem cai no golpe do
celular barato 

Um homem de 42 anos,
morador de Ribeirão Pires, foi
vítima do golpe do celular bara-
to. O caso foi registrado no últi-
mo dia 16.

Conforme Boletim de
Ocorrência, a vítima realizou o
deposito bancário de R$ 550,00
a um homem, com o qual estaria
negociando a compra de um
smartphone importado. O depó-
sito foi realizado na primeira
semana de julho. 

Porém, após constatar a
demora na entrega do produto,
a vítima entrou em contato com
o seu grupo de amigos, os quais
também teriam tido contato
com o suposto vendedor para a
aquisição de outros aparelhos
celulares.

Foi identificado que o homem
recebeu o depósito dos amigos
da vítima e depois do recebi-
mento dos valores, não deu
retorno aos compradores.

A vítima comunicou o golpe
às autoridades policiais na tarde
da última sexta-feira (16).

O caso de estelionato está
sendo investigado pelo Distrito
Policial do município.  

Seis pessoas foram presas em
mais uma operação da Polícia
Civil de Ribeirão Pires, deflagrada
na última sexta-feira (23). A ação

faz parte do conjunto de opera-
ções em combate ao crime reali-
zado sob o comando do delegado
titular, Dr. Wagner Milhardo,

desde o início deste ano. 
Foram cerca de seis horas de

trabalho pelas ruas da Estância,
junto com a Equipe de
Investigações e o delegado assis-
tente Dr. Marcos Duarte. 

15 pessoas foram abordadas e
três veículos vistoriados. Em rela-
ção aos indivíduos detidos, todos
estavam foragidos da Justiça por
processos cíveis ou criminais.  

Milhardo, que esteve a frente
da operação, avaliou como muito
positivo o desempenho da equipe
e afirmou que as operações, que
até então eram mensais, passa-
ram a ser semanais à pedido da
Seccional de Santo André para
todas as delegacias da região. 

PM prende acusado de
estuprar garota em RGS
A vítima de 15 anos havia marcado um encontro com o ex-namorado na cidade

A Polícia Militar de Rio Grande
da Serra prendeu em flagrante, na
manhã da última quinta-feira (22),
o acusado de abusar sexualmente
de uma adolescente de 15 anos. O
estupro teria sido consumado em
uma casa abandonada, durante a
noite anterior (21). Os policiais
chegaram até o indiciado após
relatos da própria vítima. Ele
negou ter praticado o abuso contra
a garota. 

Segundo informações, a adoles-
cente - que é moradora de Santo
André - estava em Rio Grande da
Serra para encontrar o ex-namora-
do em uma viela conhecida como
ponto de venda de entorpecentes,
quando, em meio a uma confusão

no local, acabou sendo abordada
por um homem - inicialmente
identificado como A.O. Ainda de
acordo com relatos da própria
jovem, ela e o acusado percorre-
ram por vários locais da cidade, até
chegarem à casa abandonada.

A todo o momento, a menina
foi ameaçada pelo homem de 36
anos e obrigada a manter relação
sexual sob a mira de uma arma de
fogo - posteriormente constatada
como um simulacro. Durante o ato
sexual, o acusado chegou a enfor-
cá-la com o auxílio de um cinto.

Já na manhã de quinta-feira, a
jovem conseguiu fugir após que-
brar uma janela e passar pelo
telhado de residências vizinhas,

quando conseguiu ajuda de uma
família que a levou até a Polícia
Militar. Conforme contou a vítima
aos policiais, o abusador teria fica-
do extremamente agressivo após
ela ter recusado a ter outra relação
sexual e a mandou embora. 

A menina reconheceu A.O
como autor dos abusos e, ainda,
afirmou que acredita que seu ex-
namorado não teve qualquer rela-
ção com o crime. 

No início deste mês, o acusado
já havia sido autuado em flagrante
por envolvimento com drogas. O
delegado responsável pelo caso
pediu pela prisão preventiva do
homem.  

Divulgação/ Polícia M
ilitar

Divulgação/ Polícia M
ilitarA garota foi levada para uma casa abandonada, onde foi violentada 

Simulacro apreendido pela Polícia

Operação mobilizou delegados e a equipe de investigação de Ribeirão 

Operação da Polícia Civil 
termina com seis presos na Estância
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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!

Noite de premiação da Seleção do Campeonato da 1ª Divisão de Futebol 
de Rio Grande da Serra, quando também foram homenageados 
os times vencedores, os artilheiros e o goleiro menos vazado, 

além de atletas de outras categorias do município
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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!

Comemoração 
de 4 anos da Aqua
Jumbo Aquários em
Ouro Fino Paulista 

Primeira aula da Padaria Artesanal Infantil com alunos do nível II das Emeb’s,
promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Rio Grande da Serra

Paula e esposo Fernando com sua filha Larissa no chá de bebê de Davi
Fernando, no dia 17 na Associação Amigos do Bairro Planalto Bela Vista
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Os estudantes da rede
municipal de ensino de
Ribeirão Pires participaram
nessa semana de atividades
recreativas e pedagógicas para
celebrar o Dia do Folclore,
comemorado em 22 de agosto.

As 33 unidades escolares reali-
zaram, com os alunos, rodas de
conversa, contação de histó-
rias sobre lendas, brincadeiras,
exibição de filmes, exposição
de trabalhos manuais, entre
outras. 

A iniciativa da Prefeitura de
Ribeirão Pires, por meio da
Secretaria da Educação, tem o
objetivo de resgatar as datas
comemorativas no calendário
escolar, transmitindo aos alu-
nos a importância da valoriza-
ção da cultura popular brasilei-
ra.

Na Escola Municipal Amauri
do Nascimento, no Jardim
Centenário, que atende crian-
ças de 0 a 3 anos e 11 meses,
os alunos do maternal apre-
sentaram para os coleguinhas
e professores uma peça teatral
com os personagens lendários
como  Iara, Curupira, Saci
Pererê, entre outros.

“As apresentações foram
organizadas com base no tra-
balho didático, mostrando
para as crianças a importância
do folclore e resgatando essa
cultura tão importante para o
nosso povo”, destacou a dire-
tora da unidade escolar, Jane
Lucia. 

Escolas Municipais de
Ribeirão Pires valorizam
tradições folclóricas

Divulgação

Alunos durante a realização da atividade na unidade escolar da cidade 

Alunos promoveram atividades que abordam a cultura popular brasileira
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Amanhã (28), o programa
Pontos MIS de Rio Grande da
Serra apresenta o documentá-
rio nacional “Lutando para
Vencer”, em três sessões no
Teatro Municipal Primeira-
Dama Zulmira Jardim Teixeira:
às 9h, às 14h e às 18h30. A
classificação indicativa é “livre
para todas as idades”.

O documentário é um retra-
to sobre a vida e a carreira de
André Pederneiras, um ex-
lutador que trilhou uma carrei-
ra de sucesso nos rings e atual-
mente um dos melhores técni-
cos do MMA.

Para os interessados, não é
preciso retirar ingresso anteci-
pado.

O Teatro Municipal fica na
Av. Dom Pedro I, 428 - Centro,
Rio Grande da Serra.

RGS exibe o documentário
“Lutando para Vencer”

Divulgação

A entrada é gratuita e não precisa promover a retirada de ingressos

Exibição acontece em três horários no Teatro Municipal 

Inscrições para cursos de dança em RP
Ainda há vagas para os cursos

gratuitos de Danças Urbanas e
Dança Afro. As inscrições serão
realizadas até o dia 30 de agosto.
As vagas são limitadas.

Os interessados deverão com-
parecer ao Centro Cultural, locali-
zado na Rua Dr. Yutaka Ishihara,
220, Jardim Pastoril, das 8h às
17h. 

O curso é direcionado a mora-
dores de 7 a 14 anos, e de Dança
Afro, a partir de 14 anos. As aulas
ficarão sob a orientação da pro-
fessora Thais Pereira.
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Na sexta-feira, dia 23, o Centro
de Referência de Assistência Social
(CRAS) do Centro realizou palestra
sobre prevenção à saúde com
jovens e famílias assistidas pelo
programa estadual Ação Jovem. A
atividade integra o calendário da
Secretaria de Assistência Social e
Cidadania do município nos CRAS

dos Bairros.
Moradores com idades entre 15

e 21 anos acompanharam a pales-
tra com o tema “IST’s e sexualida-
de”, ministrada por Luiz Grande,
profissional da equipe do SAE –
Serviço de Atenção Especializada
(Ambulatório de Infectologia), liga-
do à Secretaria de Saúde da

Prefeitura.
Aluna do 3º ano do ensino fun-

damental da Escola Estadual
Professora Ruth Neves Sant'Anna,
Thaisa Yumi, 16 anos, participa do
Ação Jovem há cerca de 1 ano.
“Gosto muito das palestras que
assisto aqui no CRAS. Aprendo
muito”, contou a adolescente.

“O papel da Secretaria de
Assistência Social e Cidadania vai
muito além de cadastrar as famílias
em benefícios. Temos a missão de
oferecer informações para que os
assistidos melhorem a sua qualida-
de de vida e oportunidades para
que essas famílias e jovens se moti-
vem e encontrem meios para sair
da situação de vulnerabilidade em
que estão inseridas atualmente”,
afirma a secretária de Assistência
Social e Cidadania, Elza Iwasaki.

Ação Jovem é um programa de
transferência de renda, viabilizado
pelo Governo do Estado de São
Paulo, em parceria com a
Prefeitura da Estância Turística de
Ribeirão Pires, com o objetivo de
estimular os jovens a retomar e
concluir os estudos.

CRAS de RP promove
palestras de orientação

Foot: Divulgação

Luiz Grande tratou sobre IST e sexualidade com jovens do CRAS  

Atividades fazem parte dos programas como Ação Jovem e Renda Cidadã
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A equipe Constellation de
Ginástica Rítmica da Prefeitura
da Estância Turística de Ribeirão
Pires, que representa a
Secretaria de Esportes da cidade,
conquistou medalha de prata no
Campeonato Paulista de
Ginástica Estética de Grupo, na
categoria 12 a 14 anos. A compe-
tição ocorreu, no último dia 25,

no Clube 2004, na Ponta da Praia
em Santos.

As atletas competiram na
coreografia obrigatória Moana,
com oito equipes participando, e
ficaram na segunda colocação.
Ribeirão Pires esteve representa-
do por Luanna, Gabriela, Tais,
Beatriz, Bianca, Lívia e Eduarda.

“A Secretaria de Esportes está

trabalhando e incentivando a
prática esportiva em diversas
modalidades. Estamos empenha-
dos em apoiar o esporte compe-
titivo para os munícipes.
Parabenizamos a equipe pelo
empenho e por representarem
com tanto talento nossa cidade”,
afirma o secretário de Esportes
de Ribeirão Pires, Iuquio Ywasaki.

RP é prata no Ginástica
Estética de Grupo

Divulgação

Equipe e comissão técnica de Ribeirão Pires destaque no campeonato realizado no litoral paulista 

Equipe participou da competição, que aconteceu na cidade de Santos
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Completando 10 anos, o
Projeto Pequeno Samurai de
Rio Grande da Serra, tendo à
frente os professores, Sensei
Leandro, Senai Márcia Lina e
Sensei Gilberto Pereira, reali-
zou no dia 25 de agosto tor-
neio interno contando com a
participação de alunos de
Mauá e Santo André. 

Segundo os coordenadores
o torneio rendeu boas lutas,
com combates empolgantes,
dando um show aos pais e visi-
tantes presentes, entre eles o
secretário de esportes de Rio
Grande da Serra, Maciel da
Padaria.

Para o secretário, ações
como as praticadas pelo proje-
to trazem benefícios diretos
para os participantes das ativi-
dades.

“Costumo dizer que o
esporte é um dos caminhos
que podem levar as nossas
crianças e jovens para um
futuro com mais qualidade de
vida. Ações como as praticadas
no Projeto Pequeno Samurai
devem ser de exemplo para
toda a sociedade”, destacou
Maciel da Padaria.

O projeto tem trazido gran-
des conquistas para a região,
como o Campeonato Brasileiro
em 2018 e Metropolitano em
2019. 

Quem quiser conhecer mais
sobre o projeto, pode entrar
em contato com o Sensei
Leandro no telefone 9-7228-
7720.

O projeto fica situado na
avenida São Paulo, 553, Jardim
Santa Tereza. Para saber mais
acesse as redes sociais através
do facebook:
https://www.facebook.com/pr
ojetopequenosamurairgs/.

Projeto Pequeno Samurai
atua há 10 anos em RGS 

Fotos: Divulgação

Maciel (e) junto de representantes da entidade 

Alunos do projeto já conquistaram campeonatos nacionais e metropolitanos

Membros da entidade Pequenos Samurais em Rio Grande da Serra 

Inscrições para o
Campeonato de Futsal

Equipes interessadas em par-
ticipar do Campeonato Municipal
de Futsal de Ribeirão Pires
podem se inscrever junto à
Secretaria de Esportes da
Prefeitura. As partidas serão rea-
lizadas em setembro desse ano. 

Os interessados deverão reali-
zar as inscrições na sede da
Secretaria de Esportes, situada

na Avenida Prefeito Valdírio
Prisco, 193 - Jd Itacolomy – de
segunda a sexta-feira, das 8h às
16h30. Para efetivar a inscrição,
serão necessários os dados do
time.

O formato do torneio será
decidido em Congresso técnico.
Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone 4823-7444.

Ribeirão Pires tem 
aulas gratuitas de vôlei

A Prefeitura da Estância
Turística de Ribeirão Pires, por
meio da Secretaria de Esportes,
está abrindo as inscrições para
aulas de vôlei gratuitas no municí-
pio. As atividades serão realizadas
no Ginásio de Esportes Ozíris
Grecco, localizado na Rua Primeiro
de Maio, s/nº - Jardim Itacolomy.

Há vagas para moradores com
idade a partir de 10 anos. O proje-
to de vôlei da Secretaria de
Esportes estimula pais a fazerem
as aulas com seus filhos. 

No período da manhã, as aulas
poderão ser realizadas às quartas e

sextas-feiras, das 8h às 10h. No
período da tarde, as aulas serão
realizadas de segunda, quarta e
sexta-feira, das 15h às 17h.

Os interessados deverão reali-
zar as inscrições na sede da
Secretaria de Esportes - Complexo
Ayrton Senna, localizado na Av.
Pref. Valdírio Prisco, 193 - Jd
Itacolomy, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h. Para efetivar a
inscrição, será necessária a apre-
sentação do RG e comprovante de
residência no município.

Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone 4823-7444.

Vagas para aulas 
gratuitas de judô 

A Prefeitura da Estância
Turística de Ribeirão Pires, por
meio da Secretaria de Esportes,
está expandindo as aulas de judô
no município. Seguem abertas as
inscrições para as novas vagas
(limitadas) nos Centros Técnicos de
Treinamento (CTT) Vereador João
Netto (Av. Prefeito Valdírio Prisco,
193 – Centro) e Parque Aliança (Av.
Princesa Isabel, 1.011).

No CTT Vereador João Netto,
alunos de 8 a 12 anos poderão par-
ticipar das aulas às segundas e
quartas-feiras, das 17h30 às
18h30, acima de 12 anos das
18h30 às 20h; ou, para alunos com

idade a partir de 8 anos, às quar-
tas-feiras, das 13h30 às 15h. No
CTT Parque Aliança, haverá aulas
às terças e quintas-feiras, das 9h às
10h, para alunos com idade a par-
tir de 8 anos.

Os interessados deverão reali-
zar as inscrições no local das aulas,
de segunda a sexta-feira, das 8h às
16h. Para efetivar a inscrição, será
necessária a apresentação de duas
fotos 3X4; RG ou certidão de nasci-
mento; comprovante de residên-
cia; um produto de limpeza ou um
quilo de alimento não-perecível.

Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone 4823-7444.



3300PPuubblliicciiddaaddee  FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  2277  ddee  AAggoossttoo  ddee  22001199


