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1ª DivisãoDurante a última sexta-feira, a Polícia Civil deflagrou

uma operação, com bloqueios, visando a localização do
assaltante conhecido como “Gordinho da Moto”, que fez
vítimas em vários pontos de Ribeirão Pires. Decisão ocorreu no domingoPágina 29
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Pré-Sal vai dar
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Ribeirão Pires, Rio
Grande e Mauá
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O Portal da Câmara de
Vereadores mostra que o
prefeito de Ribeirão
Pires, Kiko Teixeira (PSB),
fixou o Orçamento de
2020 em R$
372.751.000,00. O valor é
maior do que o estimado
para este ano, R$
360.030.000,00.
Pela tabela da

Prefeitura Municipal, o
setor que terá o maior
investimento será o de
Saúde, com R$ 92
milhões, seguido por
Educação (R$ 86 milhões)
e Serviços Urbanos (R$ 35
milhões).
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Ribeirão Pires prevê
R$ 372 milhões de

Orçamento para 2020
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MMêêss  ddaass  ccrriiaannççaass::  oo  uussoo  
ddeeppeennddeennttee  ddee  iinntteerrnneett

Com o avanço tecnológico
das últimas décadas, a internet e
os jogos eletrônicos tornaram-
se mais populares. O uso de
celular, tablet, TV, videogame,
passou a ser uma das mais
importantes atividades de lazer
para as crianças e adolescentes.
Estudos relacionam o uso de
jogos eletrônicos com a facilida-
de de aprendizado, o desenvolvi-
mento de habilidades cognitivas
e motoras, a melhora na capaci-
dade de orientação espacial e a
facilitação da socialização. (DE
ABREU, 2008)

A dependência de internet
pode ser encontrada em quais-
quer faixa etária e níveis educa-
cional e socioeconômico.
Podemos citar o número de
acessos e tempo de uso do brasi-

leiro, que ocupa o terceiro
lugar no mundo, segundo
Hootsuite e We Are Social.
A medida que as tecnolo-

gias invadem progressiva-
mente as rotinas de vida, o
contato com o celular pode
deixar de ser um fato ocasio-
nal e as atividades mediadas
pela internet aumenta. 

O que caracteriza o aces-
so da internet como prejudicial é
seu uso patológico, podendo
apresentar alterações comporta-
mentais e/ou psicológicas como:
irritabilidade quando em offline;
euforia ao acessar a rede; priori-
zação da vida online em detri-
mento do real; redução dos
laços afetivos com familiares e
amigos; limitação do uso de
brincadeiras e brinquedos não
computadorizados; falta de inte-
resse por plantas e animais e
auxílio em tarefas de casa.

Mas diferente deste contex-
to, a experiência do brincar pro-
porciona o contato com o senso-
rial e a imaginação que, de fato
fortalecem o desenvolvimento
da cognição. 

É através da ludicidade que a

criança se expressa com maior
facilidade, aprende a respeitar,
fazer e construir coisas, discor-
dar de opiniões, ouvir, liderar e
ser liderado.

Já existem iniciativas em
outros países que reduzem o uso
excessivo de internet para ado-
lescentes.  Na França, alunos de
escolas públicas de idades entre
seis e 15 anos estão proibidos de
usar qualquer objeto conectado,
como celulares, tablets e reló-
gios. (WELLE, 2018)

A orientação aos pais é que se
estabeleça uma rotina diária
com seus filhos, onde se faça
cumprir horários para a execu-
ção de cada atividade (uso de
celular, TV, videogame; higiene;
tarefas escolares e de casa). 

Desta forma, entende-se que
a criança poderá ser beneficiada
com a sensação de acolhimento
pelo cuidador, estimulando a
aprendizagem e formas de viver
e de brincar, o que pode tornar o
indivíduo mais autônomo e
seguro.

Anne Lucy Vieira
Neuropsicóloga e psicóloga
cognitivo-comportamental.

Reprodução

Um alívio para as contas das Prefeituras 
O Governo Federal poderá salvar o final

do ano dos prefeitos de todo o Brasil. O
presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei
que define o rateio entre Estados e
Municípios de parte dos recursos do leilão
de petróleo dos excedentes de barris de
petróleo do pré-sal.
A boa nova foi comemorada

pelos prefeitos que estavam
sem caixa para quitar dívidas
com fornecedores e salários de
servidores municipais.
Não é de hoje que os prefei-

tos lutam pela parcela do leilão do pré-sal,
durante a XXII Marcha a Brasília em
Defesa dos Municípios, ocorrida em abril
deste ano, os prefeitos conseguiram do
presidente Jair Bolsonaro à construção de
um novo pacto federativo e o aumento
dos recursos para o Fundo de Participação
dos Municípios (FPM).  
A mobilização deu certo, o leilão marca-

do para ocorrer no início de novembro irá
injetar milhões nas contas das Prefeituras
Municipais. Rio Grande da Serra receberá
quase R$ 3 milhões, Ribeirão Pires o apor-
te é de pouco mais de R$ 5 milhões, e para
Mauá ultrapassa os R$ 7 milhões.
Técnicos das prefeituras ainda analisam

o impacto positivo da legisla-
ção. O dinheiro depositado
poderá utilizado para o paga-
mento de déficit previdenciá-
rio, dívidas previdenciárias ou
para investimentos. 

Sem dúvida uma grande conquista dos
prefeitos brasileiros, agora, é esperar que
todo esse dinheiro seja utilizado de forma
correta, levando em consideração as
necessidades básicas da população, e não
interesses de grupos políticos e econômi-
cos, caso contrário, no final de 2020, os
mandatários terão o mesmo problema: a
falta de dinheiro. 

“A boa nova foi
comemorada pelos

prefeitos”

E d i t o r i a l  
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Que o empresário Marcos
Costa, o Tico (c) entrou na articu-
lação política de Rio Grande. 

*** 

Que o empresário se aproxi-
mou do prefeito de Mauá, Atila
Jacomussi (PSB), e já articula para
promover dobradinha em Rio
Grande da Serra. 

*** 
Que o empresário vem dizendo

para amigos que Atila trabalha
para ver dois pré-candidatos a
prefeito da cidade juntos. 

*** 

Que Tico quer articular o candi-
dato a vice-prefeito na chapa de
Akira Auriani (PSB). 

*** 

Que a preferência está no
nome do vereador Claurício Bento
(DEM). 

*** 
Que Tico teria aproximado

Claurício Bento do prefeito de
Mauá, Atila Jacomussi, e agora,
iniciará as tratativas com Akira
Auriani. 

*** 
Que Atila, membro do PSB, o

mesmo partido de Akira, teria
dado carta branca ao empresário
de Rio Grande da Serra para ini-
ciar as conversações voltadas a
fechar a dobradinha: Akira para
prefeito e Claurício Bento para
vice-prefeito em 2020. 

*** 
Que Tico pretende ser o fiel da

balança no acordo.         

Que por falar em PSB, o ex-
governador e líder da legenda,
Márcio França, levou um puxão de
orelha do prefeito de Rio Grande
da Serra, Gabriel Maranhão
(Cidadania). 

***          

Que Gabriel cobrou o ex-gover-
nador compromisso político com
ele, já que foi Gabriel, um dos úni-
cos líderes da região a defender
França na disputa ao Governo do
Estado de São Paulo. 

***         

Que o prefeito de Rio Grande
da Serra se queimou junto ao
atual governador João Dória
(PSDB) por apoiar França. 

*** 
Que agora, França gravou

vídeo onde apoia a pré-candidatu-
ra de Akira Auriani para prefeito
de Rio Grande. 

*** 

Que Maranhão tem outra can-
didata à prefeita, a Professora
Marilza. 

*** 
Que o cenário político na

menor cidade do Grande ABC está
fervilhando. Dizem por aí que
outro pré-candidato a prefeito, o
ex-prefeito José Teixeira (PSL),
andou conversando com aliados e
decidiu que irá propor um debate
de ideias e realizações para o pré-
candidato Claudinho da
Geladeira. Estão comentando que
Claudinho teria dito que “Zé
Teixeira” estaria acabado.

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

Kiko aumenta verba 
do Gabinete e retira do
Transporte e Trânsito 

Lei de Diretrizes Orçamentárias está sendo analisada pelos vereadores

O Portal da Câmara de
Vereadores mostra que o pre-
feito de Ribeirão Pires, Kiko
Teixeira (PSB), fixou o
Orçamento de 2020 em R$
372.751.000,00. O valor é
maior do que o estimado para
este ano, R$ 360.030.000,00.

Pela tabela da Prefeitura
Municipal, o setor que terá o
maior investimento será o de
Saúde, com R$ 92 milhões,
seguido por Educação (R$ 86
milhões) e Serviços Urbanos
(R$ 35 milhões). O Instituto de
Previdência de Ribeirão Pires,

ficará com R$ 40 milhões do
orçamento de 2020.

Pela proposta orçamentária
do prefeito, a Câmara de
Vereadores terá à disposição
R$ 11.782.300,00 no próximo
ano, contra R$ 10.973.000,00
deste ano.

No projeto apresentado
para a Casa de Leis, a
Secretaria Chefe do Gabinete
do Prefeito, terá aumento con-
siderável no orçamento, mais
de R$ 1,2 milhão. Passa dos R$
1.610.000,00 deste ano, para
R$ 2.874.000,00 em 2020.

Em contrapartida, a
Secretaria de Transportes e
Trânsito perde verba. Este ano
tem à disposição R$
11.145.000,00, no próximo ano
contará com R$ 8.838.000,00.

O projeto de lei deverá
entrar nas próximas semanas
em votação. Os vereadores
poderão propor mudanças no
Orçamento Municipal.

Prefeito protocolou peça orçamentária no último dia 14 de outubro 

Fotos: Divulgação

O Consórcio Intermunicipal
Grande ABC recebeu a coordena-
dora estadual de Políticas para a
População Negra e Indígena,
Regina Laura de Morais, para dis-
cutir a viabilidade de um serviço
regional para denunciar casos de
racismo.

São Paulo é o primeiro Estado
brasileiro com uma legislação
específica para punir a discrimina-
ção racial. A Lei Estadual
14.187/2010 dispõe sobre penali-
dades administrativas a serem

aplicadas pela prática de atos de
discriminação por raça ou cor.

Conforme a apresentação da
coordenadora estadual, o Grande
ABC poderia contar com uma ouvi-
doria regional para casos de racis-
mo. Por meio do serviço, os muni-
cípios receberiam as denúncias e
as enviariam para a entidade
regional, que faria a centralização
e o encaminhamento para a secre-
taria estadual.

Regina Laura foi recebida no
Consórcio ABC pelo secretário-

executivo Edgard Brandão, pela
coordenadora do Grupo de
Trabalho (GT) Igualdade Racial,
Andreia Miguel Pinto, e a coorde-
nadora de Programas e Projetos
Maria Gracely Batista Marques, a
Graça.

“Ainda não temos uma cultura
de denúncia do racismo no Brasil.
Por isso, é necessário pensarmos
continuamente em ações para
mostrar a importância do comba-
te a essa prática”, afirmou o secre-
tário-executivo Edgard Brandão.

Consórcio e secretaria discutem
serviço para denunciar racismo
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A equipe do Projeto Pintou
Limpeza, da Secretaria de
Serviços Urbanos de Rio
Grande da Serra segue com o
cronograma de limpeza nos
bairros da cidade.

Os serviços na Vila Niwa
tiveram início no dia 16, com
serviços de melhorias na
região

Os trabalhos incluem limpe-
za geral das vias e logradouros
públicos, por meio de varrição,
roçagem e capinagem, pintura
de guias, entre outros.

Diversos outros bairros já
contaram com os serviços de
manutenção, entre eles, São
João, Vila Lopes, Centro,
Figueiredo e Santa Tereza.

Projeto Pintou Limpeza
está na Vila Niwa 

Servidores municipais promovem serviços de limpeza nas ruas do bairro

Serviço percorre todos os bairros de Rio Grande da Serra 

Foto: Divulgação

A Prefeitura da Estância
Turística, por meio da Secretaria
de Saúde, dá sequência ao progra-
ma gratuito de castração de cães
e gatos da cidade. Desde 2017,

foram realizadas mais de duas mil
cirurgias, no Centro de Controle
de Zoonoses, em duas etapas da
ação. Nessa semana, a Prefeitura
iniciou a terceira fase do progra-

ma, com o cadastro de mais 800
animais.

Mais informações sobre os ser-
viços do CCZ podem ser obtidas
pelo telefone 4824-3748.

Ribeirão Pires já castrou mais de dois
mil animais em programa gratuito
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O presidente da República,
Jair Bolsonaro, sancionou no
dia 17 de outubro, a Lei
13.885/2019, que define o
rateio entre Estados e
Municípios de parte dos recur-
sos do leilão de petróleo dos
excedentes de barris de petró-
leo do pré-sal. A ação confirma
a promessa feita pelo Governo
durante a XXII Marcha a Brasília
em Defesa dos Municípios. 

O texto da lei foi publicado
em edição extra do Diário
Oficial da União (DOU). A Lei foi
aprovada no Senado, por unani-
midade, na terça-feira, 15, após
forte mobilização municipalista
liderada pelo presidente da
Confederação, Glademir Aroldi,
com apoio das lideranças esta-
duais e gestores municipais. O
leilão está marcado para o dia 6
de novembro, e o governo
espera arrecadar R$ 106,5
bilhões. 

Conforme a lei, dos R$ 106
bilhões que serão pagos pelo
bônus de assinatura do leilão
do excedente da cessão onero-
sa, cerca de R$ 33 bilhões fica-

rão com a Petrobrás. Do restan-
te, a União vai partilhar 15%
com Municípios, 15% com
Estados e 3% com os chamados
Estados produtores. 

Caso confirmado os valores
no leilão, na microrregião a
cidade de Mauá ficará com a
maior fatia, R$ 7.390.757,00,
seguida por Ribeirão Pires (R$
5.070.965,15) e Rio Grande da
Serra (R$ 2.982.920,68).

A Confederação Nacional de
Municípios (CNM) reforça que
as articulações dos gestores
possibilitaram a distribuição
segundo os critérios do Fundo
de Participação dos Municípios
(FPM) e que os entes locais pos-
sam utilizar os recursos para o
pagamento de déficit previden-
ciário, dívidas previdenciárias
ou para investimentos.

“Os prefeitos foram extre-
mamente importantes, pressio-
nando, mobilizando os deputa-
dos e senadores para aprova-
rem esta matéria da maneira
em que a CNM propôs. Eu agra-
deço muito a todos e quero
continuar contando com apoio

e a participação de todos, pois
o movimento municipalista se
faz sim, com a participação de
todos”, reconheceu o presiden-
te da Confederação, Glademir
Aroldi.

A Prefeitura de Rio Grande
da Serra informou que a cidade
será contemplada com R$
2.944.565,66 com base no coe-
ficiente do FPM, considerando
a população de 50.241 habitan-
tes (fonte IBGE Julho/2018) e o
percentual de participação rela-
tiva no total geral de
0,92725585%. Os recursos
serão aplicados em investimen-
tos com obras de infraestrutura
no município e despesas previ-
denciárias com Funprev e INSS.
Conforme a previsão do
Governo Federal, uma parte
dos recursos deverá ser libera-
da neste ano, e o restante em
2020.

Até o fechamento da edição,
as cidades de Ribeirão Pires e
Mauá não se posicionaram
sobre como utilizar os valores
repassados pelo Governo
Federal.

Leilão do pré-sal irá reforçar os 
caixas das prefeituras de todo o Brasil 

Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Mauá estão entre os municípios beneficiados com o leilão 

Prefeitos durante marcha a Brasília em defesa dos municípios 

Antonio Cruz/ Agência Brasil
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Na próxima sexta-feira (25),
acontece em Rio Grande da Serra
a Caminhada Outubro Rosa. 

A concentração será às 8h30
na UBS Santa Tereza. A caminha-
da seguirá até o Salão Nobre do
Fundo Social, onde serão realiza-
das diversas atividades físicas e
os participantes receberão orien-
tações para a prevenção do cân-
cer de mama e de colo uterino.

A UBS Santa Tereza fica locali-
zada na avenida Jean Lieutaud,
nº 373, Jardim Santa Tereza. Já o
Salão Nobre do Fundo Social de
Solidariedade na rua do
Progresso, nº 700, Jardim
Progresso.

Rio Grande da Serra realiza 
Caminhada Outubro Rosa 

Foto: Divulgação

Atividades estão sendo realizadas durante todo o mês na cidade 

Evento acontece na próxima sexta-feira 

A Prefeitura de Ribeirão Pires
está promovendo atividades espe-
ciais durante o Outubro Rosa.
Nessa quarta-feira, dia 23, todas as
Unidades Básicas de Saúde e
Unidades de Saúde da Família
sediarão o “Pink Day”, que reforça-

rá exames preventivos e as orien-
tações para as moradoras da cida-
de.

Das 8h às 17h serão realizadas
palestras gratuitas de conscientiza-
ção sobre a importância da pre-
venção ao câncer de mama, entre

outras doenças; controle de glice-
mia e pressão arterial; coleta do
papanicolau; testes rápidos de HIV
e sífilis; emissão do Cartão SUS;
atualização da carteirinha de vaci-
nação; eletrocardiograma; entre
outros.

Ribeirão Pires terá Pink Day nas
Unidades de Saúde no dia 23 
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Prefeitura de Mauá pode estar barrando
fiscalização em eventos de som automotivo

Segundo denúncia recebida pela FFoollhhaa,,  a Prefeitura teria firmado um acordo com a organização do evento em troca de doações

A Prefeitura de Mauá pode
estar se beneficiando com even-
tos de competição entre equipes
automotivas de som estilo panca-
dão. De acordo com uma denún-
cia recebida pela Folha no início

deste mês, a Prefeitura teria fir-
mado um acordo com o responsá-
vel pelo evento Mega Power Cars
Competition, no qual toda a ação
social desencadeada na competi-
ção (arrecadação de alimentos

não perecível) seria revertida ao
Fundo Social de Solidariedade da
cidade. No entanto, para que os
alimentos arrecadados fossem
entregues ao fundo de caridade, a
Prefeitura deveria garantir que

não houvesse fiscalização policial
e municipal nos arredores do
encontro automotivo. 

A Folha teve acesso aos áudios
onde um dos organizadores do
evento afirma que houve uma
reunião com autoridades de
Mauá, na qual o esquema teria
sido firmado e passaria a entrar
em vigor a partir do próximo
evento, marcado para o dia 29 de
setembro, na Vila Real. 

No domingo do encontro
entre equipes automotivas, a
Polícia Militar efetuou um coman-
do aos arredores do bairro. Não
há confirmações se a operação
tinha como principal objetivo os
veículos que estavam em direção
ao evento, no entanto, três carros
de duas equipes automotivas
diferentes tiveram a documenta-
ção apreendida por falta de este-
pe, pneu careca e outras ques-
tões. Ainda de acordo com as gra-
vações, os documentos apreendi-
dos seriam devolvidos em aplica-
ção de multa. 

Segundo uma das gravações, a

base da Polícia Militar deixou o
local após cerca de uma hora por
determinação de pessoas que o
organizador classifica como
“autoridades competentes”.
“Não teve comando, não teve
blitz, não teve nada. Foi ‘super de
boa’. Teve sim esse lance da base
da PM, e a gente deu baixa e os
caras foram embora”, afirma um
dos responsáveis pela Mega
Power Cars Competition. 

Uma segunda reunião entre as
autoridades e a organização da
competição ocorreu ainda no dia
do evento, onde, de acordo com o
áudio, uma das autoridades teria
ficado nervosa pelo fato de a
Polícia Militar não ter obedecido à
ordem. 

“Eles garantiram, já acertaram
com a Polícia Militar, com o
comandante, com tudo que não
vai ter mais essas paradas lá”, diz.

A Folha entrou em contato
com a Prefeitura de Mauá e com a
Polícia Militar. As assessorias de
comunicação não se manifesta-
ram a respeito do ocorrido.  

O evento citado na denúncia ocorreu no dia 29 de setembro, em Mauá

Foto: Divulgação



1100 TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  2222  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001199PPuubblliicciiddaaddee  FFoollhhaa  



1111PPuubblliicciiddaaddee FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  2222  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001199



1122 TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  2222  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001199PPoollíícciiaaFFoollhhaa  

Polícia Civil realiza operação na 
Estância para prender “Gordinho da Moto”

A ação foi deflagarada na última sexta-feira (18) na Avenida Humberto de Campos, em Ribeirão Pires 
Durante a última sexta-feira

(18), a Polícia Civil deflagrou
uma operação visando a locali-
zação do assaltante denomina-
do como “Gordinho da Moto”.
O criminoso, que ficou conhe-
cido após suas vítimas posta-
rem relatos em uma página de
discussões sobre a cidade,
ainda não foi identificado e
segue foragido. 

O trabalho de repressão foi
realizado após o delegado titu-
lar de Ribeirão Pires, Wagner
Milhardo, tomar conhecimento
das inúmeras denúncias e con-
vocar as vítimas para que fos-
sem registrados os boletins de
ocorrência. Além do bloqueio
de repressão realizado na
Avenida Humberto de Campos,
a operação da Polícia Civil teve
como objetivo o cumprimento
à mandados de prisão. Ao
longo da ação, um veículo sem
identificação foi apreendido.

Ainda de acordo com infor-
mações divulgadas pelas pró-
prias vítimas, o “gordinho da
moto” circula por ruas com
pouco movimento e com pon-

tos de parada de ônibus. Ele
ainda utiliza uma arma de fogo
para coagir seus alvos, em sua
maioria,  mulheres desacompa-
nhadas. Já a cor da moto utili-
zada pelo assaltante varia
entre branco e preto, segundo
algumas publicações.  

Na edição do último dia 15,
a Folha publicou uma matéria
sobre a falta de comunicação
dos crimes junto à Polícia Civil,
o que de certo modo pode pre-
judicar a investigação do caso
e até mesmo retardar a prisão

do criminoso. 
Na ocasião, Milhardo afir-

mou que o registro do boletim
de ocorrência é o ponto de
partida para o trabalho poli-
cial. “Sem boletim, em tese,
nós não podemos abrir investi-
gação e fazer absolutamente
nada”, diz. O delegado respon-
sável pela Delegacia de Polícia
de Ribeirão Pires ainda pediu
para que as vítimas compare-
cessem ao distrito policial e
formalizassem o registro do
caso. 

O bloqueio foi realizado na altura da escadão do Mirante Santo Antônio Foram vistoriados carros e motos que passavam pela via 

Foto: Polícia Civil 

Foto: Polícia Civil 
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Idosa é vítima de dupla 
de criminosas

Idosa teve R$ 2.500,00 furtados
por dupla de criminosas, no último
dia 9.

Segundo o boletim, a idosa foi
até o banco Mercantil, situado no
Centro de Ribeirão Pires, para
sacar o referido valor, e ao sair, se
deparou com duas mulheres. Uma
delas, fingiu estar distraída e dei-
xou sua bolsa cair no chão.  

A idosa viu, e, entregou a bolsa
à desconhecida, que, como forma
de agradecimento, iria lhe presen-
tear com um relógio de sua loja. 

As três se encaminharam até a
referida loja. Momento em que a
dupla se beneficiou da distração
da idosa e furtou os seus perten-
ces. Deixando o prejuízo de R$
2.500,00. 

Morador sofre assalto
mediante ameaça com faca
Um morador do Barro Branco

foi vítima de um assalto em que o
criminoso utilizou uma faca como
arma. A ação ocorreu na noite do
último dia 10, ao caminhar pela
Rua do Comércio.

Assustado, o morador entregou
os pertences ao criminoso, o qual,
fugiu a pé. A Polícia foi acionada
logo em seguida pela vítima.

Imóvel da Prefeitura de RP 
é alvo de bandidos

Um imóvel da Prefeitura de
Ribeirão Pires, que mantém o
programa da Secretaria de
Saúde, Melhor em Casa, foi
invadido por criminosos no últi-
mo dia 12.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o imóvel situado na
Avenida Santo André, no Núcleo
Colonial, foi invadido no perío-
do da noite.  Os bandidos
arrombaram as portas e o forro
do imóvel, e subtraíram diver-
sos aparelhos eletrônicos, como
dois computadores, duas
impressoras, um ventilador, um
lustre, e objetos de escritório.

A Polícia foi acionada na últi-
ma terça-feira (15) quando o
local foi aberto para sediar as
atividades programadas. 

A representante do
Programa informou à Polícia
Civil que o imóvel já foi alvo de
bandidos anteriormente, e que
não conta com sistema de segu-
rança. 

As autoridades procederam
com exame de perícia no local
dos fatos, a fim de investigar a
autoria do crime.

Grande ABC ganha 
sede regional do DEIC
A delegacia funcionará no Centro de Operações Integradas, em São Bernardo

A região do Grande ABC agora
conta com uma sede regional da
Delegacia Especializada de
Investigações Criminais, o DEIC. A
notícia foi divulgada no último dia
15 durante a inauguração  do
Centro de Operações Integradas

(COI) de São Bernardo do Campo.
Além do DEIC, a unidade - que

ocupa uma área de 1,9 mil metros
quadrados - sediará  também o 6°
Batalhão de Ações Especiais de
Polícia (Baep), a Delegacia de
Polícia de Proteção ao Idoso

(DPPI). No total, o local vai reunir
aproximadamente 400 agentes
de segurança e terá funciona-
mento 24 horas.

O Grande ABC será primeira
região do Estado a receber uma
sede regional da Delegacia
Especializada de Investigações
Criminais (Deic), com um efetivo
de 75 policiais civis e uma frota de
44 viaturas. Além disso, o local
também vai integrar as ações da
Delegacia de Investigações sobre
Entorpecentes (Dise), do setor
Homicídios e do Grupo de
Operações Especiais (GOE).

Segundo o Consórcio
Intermunicipal, a Delegacia de
Polícia de Proteção ao Idoso vai
atender, preferencialmente, cri-
mes com vítimas com idade igual
ou superior a 60 anos, conforme
o previsto no Estatuto do Idoso e
no Código Penal e Lei de
Contravenções Penais. As equi-
pes policiais que atuam na DPPI
são selecionadas com base no
perfil do público a ser atendi-
do, com o objetivo de humani-
zar o serviço prestado.

Foto:Divulgação

A sede fica na região central de São Bernardo do Campo 

No último sábado (19), um
homem de 60 anos morreu após
o motorista do carro em que esta-
va realizar uma manobra irregular
e colidir como outro automóvel,
no Ramal Sapopemba, próximo a
rotatória sentido Ouro Fino, em
Ribeirão Pires. 

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, mesmo
machucado, o condutor do veícu-
lo fugiu do local deixando B.R.S. A
vítima e os ocupantes do outro

veículo envolvido no acidente
foram encaminhados à Unidade
de Pronto Atendimento, - UPA
Santa Luzia. No entanto, B.R.S
não resistiu aos ferimentos e
morreu no pronto atendimento.
A morte foi causada por uma
parada cardiorrespiratória em
decorrência de politraumatismo. 

O filho da vítima informou aos
policiais que trabalhou com seu
pai durante a manhã de sábado e,
que no início da tarde, deixou-o

em um bar após o expediente.
Por volta das 18h foi informado
que seu pai havia sofrido um aci-
dente de trânsito e que estava
sendo encaminhado à UPA.  

A Perícia Criminal compareceu
ao local para vistoria nos veículos
envolvidos no acidente. 

Segundo informações, o moto-
rista responsável foi identificado
e deverá se apresentar à Polícia
Civil de Ribeirão Pires nesta
semana.

Acidente de trânsito no Ramal
Sapopemba deixa uma pessoa morta 
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Univesp abre inscrições
para o vestibular 2020 

Polo de Ribeirão Pires tem vagas em aberto 

A Universidade Virtual do
Estado de São Paulo (Univesp)
abriu as inscrições para mais de
16 mil vagas do vestibular anual
2020, destinadas a mais de 300
municípios, o maior processo
seletivo em extensão territorial e
número de vagas gratuitas do
ensino superior paulista. Serão
oferecidos seis cursos, com duas
áreas básicas de ingresso, via

vestibular. As licenciaturas em
Letras, Matemática e Pedagogia
e os voltados ao eixo de
Computação: Bacharelado em
Tecnologia da Informação (BTI),
Bacharelado em Ciência de
Dados e Engenharia de
Computação. As inscrições ter-
minam no dia 14/11, às 15h, e
devem ser feitas pelo site vesti-
bular.univesp.br. As provas ocor-

rerão em 01/12. O início das
aulas está previsto para feverei-
ro.

Não há limite de idade e o
custo da inscrição é de R$ 45,00.
Para participar, basta ter concluí-
do o ensino médio ou estar cur-
sando, com a conclusão até o
período da matrícula. 

O exame será realizado no dia
01/12/2019, às 13h, de forma
presencial nas cidades que
englobam diversas regiões do
Estado de São Paulo. A lista com-
pleta dos locais da prova tam-
bém estará disponível em: vesti-
bular.univesp.br, em
28/11/2019. 

O gabarito oficial da prova
será divulgado no dia
02/12/2019, no site do vestibu-
lar.

Para Ribeirão Pires estão
sendo ofertadas 35 vagas por
eixo (Licenciaturas /
Computação). Informações na
rua Primeiro de Maio, 170 -
Jardim Itacolomy.

Para saber mais sobre os cur-
sos acesse: univesp.br/cursos.

Aulas são através de sistema virtual, com polos nas cidades assistidas 

Foto: Divulgação

Conselho da Comunidade
Negra se reúne dia 25

No próximo dia 25 de outubro,
às 17h30, será realizada no CRAS
– Centro de Referência da
Assistência Social – de Rio Grande
da Serra a Reunião do
CMPDCNAD – Conselho Municipal
de Participação e

Desenvolvimento da Comunidade
Negra e Afrodescendente. 

O CRAS – Centro de Referência
da Assistência Social da cidade
fica localizado na rua Santa
Branca, nº 24 – Jardim Santa
Tereza.

Cursos profissionalizantes 
para pessoas com deficiência

A Secretaria de Turismo e
Desenvolvimento Econômico da
Prefeitura de Ribeirão Pires, por
meio do PAT – Posto de
Atendimento ao Trabalhador, em
parceria com a SPAIS – Secretaria
de Participação e Inclusão Social,
abrirá inscrições para cursos profis-
sionalizantes voltados à pessoa
com deficiência.

As capacitações fazem parte do
programa “Meu Emprego
Trabalho Inclusivo”. Por meio do
Centro Paula Souza, o programa

tem por objetivo promover o
desenvolvimento profissional, a
colocação e recolocação de pes-
soas com deficiência no mercado
de trabalho, oferecendo cursos de
qualificação técnica e empreende-
dora.

Os interessados devem compa-
recer à sede do PAT (av. Capitão
José Gallo, 55 – Centro), hoje (dia
22), das 8h30 às 12h. Para efetivar
a inscrição, o morador (maior de
16 anos) deve apresentar cópia da
declaração médica atualizada com

o número do CID, RG, CPF e com-
provante de residência.

Estarão disponíveis os cursos de
Ajudante de Cozinha; Almoxarife;
Assistente de RH; Cuidador de
Idosos; Locução para Rádio e TV –
básico; Operador de Caixa;
Operador de Telemarketing;
Organização e Promoção de Festas
e Eventos; Práticas de Mídias
Sociais; Técnicas de Apresentação
de TV e Internet; e Técnicas de
Vendas. Mais informações: 4824-
4282.

Exumação no cemitério
de Rio Grande da Serra

A Prefeitura Municipal de
Rio Grande da Serra, através
da Secretaria de
Administração, comunica que
será realizada a exumação dos
restos mortais na quadra B6 do
Cemitério Municipal São
Sebastião. 

A primeira chamada para
exumação desta quadra foi

feita em agosto de 2019,
porém não houve procura dos
familiares.

Para obter mais informa-
ções o familiar pode ir direto a
administração do Cemitério
Municipal, localizada na av.
Jean Lieutaud, 663, Jardim
Santa Tereza, no horário
comercial.
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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!

Final do Campeonato Municipal de Veteranos. 
Decisão nos pênaltis, Guanabara 4 x 2 Aliados

Final da 1°Divisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador
E.C União 1 x 0 Malokas F.C

Fotos: Divulgação e Arquivo Pessoal
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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 da conquista do Campeonato Municipal 
de Ribeirão Pires, na Sede do E.C União
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Ponto MIS tem vagas
abertas para oficina
Ainda há vagas para a oficina  de “Formação em Direção Cinematográfica Artística”

A Oficina Pontos MIS com o
tema Formação em Direção
Cinematográfica Artística ainda
está com vagas disponíveis.  

A aula será realizada no próxi-
mo dia 25, das 13h às 17h, no
Teatro Municipal Primeira-Dama

Zulmira Jardim Teixeira. Para se
inscrever, basta ter mais de 14
anos e comparecer ao Teatro,
das 9h às 16h30, até o dia 24 de
outubro, situado na Avenida
Dom Pedro I, nº 439, no Centro
de Rio Grande da Serra.  

A oficina será ministrada pelo
professor Luan Cardoso, respon-
sável pela criação do coletivo de
cinema “Quixó Produções”.

A oficina é direcionada espe-
cialmente para jovens amantes
da sétima arte. 

O curso pretende trazer, além
da noção de como funciona a
máquina cinematográfica, a for-
mação de um espectador que
interpreta as inúmeras camadas
que constituem um filme. As
aulas guiarão o participante atra-
vés de todas as etapas de produ-
ção cinematográfica, da direção
ao roteiro, da sinopse aos equi-
pamentos necessários para a
realização plena de um filme.  

A proposta é inserir os partici-
pantes do projeto em um
ambiente propício à investigação
do cinema através da apropria-
ção da linguagem, diferente-
mente de uma aula distanciada
do “aluno”, partindo das expe-
riências para amadurecer a inter-
pretação do cinema e desenvol-
ver a produção de materiais
cinematográficos.

As inscrições devem ser feitas na recepção do Teatro Municipal

Foto: Redes Sociais

“Doméstica” é atração
no Ponto MIS em RGS 

O Ponto MIS de Rio Grande
da Serra exibirá na próxima
quarta-feira (23) “Doméstica”,
documentário nacional, lança-
do em 2012.

Serão três sessões no Teatro
Municipal Primeira-Dama
Zulmira Jardim Teixeira: às 9h,
às 14h e às 18h30. 

A classificação etária é de 10
anos. 

Vale lembrar que não é
necessário a retirada de ingres-
sos antecipados.

Sinopse: Sete adolescentes

assumem a missão de registrar
por uma semana a sua empre-
gada doméstica e entregar o
material bruto para o diretor
realizar um filme com essas
imagens.

Entre o choque da intimida-
de, as relações de poder e a
performance do cotidiano, o
filme lança um olhar contem-
porâneo sobre o trabalho
doméstico no ambiente fami-
liar e se transforma num
potente ensaio sobre afeto e
trabalho.

Teatro Municipal de Rio Grande sediará o evento no dia 23

Foto: Divulgação
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Ademar Bertoldo se despede da Rádio
Comunitária Pérola da Serra após 16 anos

O presidente e fundador da Rádio Pérola da Serra está em tom de despedida
Ademar Bertoldo, 73 anos, pre-

sidente e fundador da rádio
Comunitária Pérola da Serra, se
despede após 16 anos de atuação.  

História da Rádio: Desde a
década de 1960, Ademar Bertoldo
cultivava o hábito de mandar notí-
cias da Cidade para jornais e revis-
tas da região do Grande ABC.
Assim, surgiu o gosto pela comu-
nicação. 

Em 1996, durante conversa
com Gemecê de Menezes, funda-
dor do jornal Folha Ribeirão Pires,
surgiu a ideia de criar uma rádio.
“Gemecê então, me orientou a
entrar em contato com o
Coquinho, que estava saindo da
Rádio Verão, de Ribeirão Pires”,
disse Ademar.    

Em março de 1997, nasceu a
Rádio Comunitária Serrana, com o
apoio de dezenas de voluntários,
figuras públicas e do comércio da
cidade. Mas, na época, as rádios
comunitárias eram consideradas
ilegais, o que culminou no fecha-
mento da Rádio Serrana pela
Polícia Federal.   

Ademar não desistiu de seu
sonho de ter uma rádio, por isso

buscou regularizar a documenta-
ção, assim, após cinco anos foi
possível a inauguração da Rádio
Pérola da Serra.   

Entre as pessoas que marca-
ram a história da rádio, Ademar
destacou o Sr. Américo Del Corto,
que criou programas de sucessos,
como o Reminiscência.   

E hoje, a rádio conta com uma
nova turma, que é responsável
por comandar os programas Os
Curiosos, Programa Novos
Tempos e Território Livre. “A
nossa audiência é feita pelo fiel
ouvinte. A cultura de ouvir rádio é
passada por gerações e continua
até hoje. Além disso, foi possível
impulsionar o nosso trabalho com
a inserção da rádio nas redes
sociais”, disse Ademar.  

O ouvinte e o morador da
Estância têm papel fundamental
na permanência da rádio. “Eu faço
isso por gosto, por amor. A Rádio
está aberta para todos, pois
somos uma rádio comunitária. Por
isso, eu gostaria que a turma valo-
rizasse mais, pois a Rádio é um
legado da cidade. Se a turma valo-
rizasse e soubesse o peso que tem

um microfone, saberia que há
muito trabalho envolvido e muita
luta”.  

Ademar relevou à Folha que
está em tom de despedida da
Rádio Pérola da Serra. “A rádio foi
ideia minha, há 16 anos atrás. Mas
ela não é minha, é de todos. Por
isso, eu espero que a pessoa que
ficar no meu lugar siga com o tra-
balho. Foram 23 anos (desde a
Rádio Verão) de luta, e estou can-
sado.  Por isso pretendo me desli-
gar da rádio”.

A rádio permanecerá em ativa
ao longo dos próximos meses até
que surja uma nova pessoa que
possa seguir com o trabalho feito
pela instituição.

Ademar deixa evidente a sua
satisfação com a trajetória da
Rádio e pelo carinho dos ouvintes.
“Agradeço a todos os ouvintes e
voluntários que nos acompanha-
ram ao longo destes anos.
Agradeço a todos que fazem parte
da nossa história e colaboram
com nosso crescimento”, finaliza
Ademar Bertoldo.  

Em tom de despedida, Ademar
já deixa saudades.Ademar Bertoldo, presidente e fundador da Rádio Pérola da Serra

Foto: Divulgação
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E.C União é campeão 1ª
Divisão de Ribeirão Pires

A equipe venceu o Malokas F.C por 1 a 0 e garantiu o título

Um  grupo que faz jus ao nome
do clube. Essa é a equipe do E.C
União em 2019, responsável pelo
estimado retorno à elite do futebol
ribeirãopirense com o título de
campeão da 1ª Divisão do
Campeonato de Futebol Amador,
conquistado no último domingo
(20). 

Comandados pelo técnico Joba,
o União entrou preparado para um
jogo que prometia ser difícil e ner-
voso para ambas equipes. O time
entrou focado, mantendo uma boa
marcação contra os adversários e
buscando sempre a qualidade no
passe. 

No entanto, o gol do título só
veio na etapa final, próximo ao fim
do tempo regulamentar. Autor do
gol do título, o atacante Sabotage

acabou expulso ao tomar o segun-
do cartão amarelo por não conter
a emoção e tirar camisa na come-
moração. “Eu pensei que estava
impedido ainda, mas eu vi o pes-
soal comemorar e veio a emoção
na hora e tirei a camisa, esqueci
tinha tomado amarelo e fui expul-
so. Graças a Deus não tomamos
gol no final”, afirma o atacante. 

Responsável também pela joga-
da que resultou no gol, o jogador
Rato Bala falou sobre a emoção de
ser campeão pelo União. “Todo
mundo quer ser campeão. Na
hora, a gente pensa na família nos
diretores do clube que recebe a
gente com tanta alegria então
cabe a nós trazer o dobro de ale-
gria para eles”, afirma. “Deu um
arrepio, chorei, uma alegria ali na

hora e agora é só comemorar.” 
Já na sede do clube, diretores,

jogadores, comissão técnica e
apoiadores do União se reuniram
em agredecimento pelo título e a
ótima campanha feita ao longo do
campeonato. Em seu breve discur-
so, o diretor de Esporte Gustavo
Cabral agredeceu pela união do
grupo. “Quem começa como famí-
lia, termina como campeão. Se não
fosse por isso, essa taça não estaria
aqui agora”, disse o diretor. 

Emocionado, o presidente do
clube, Giba também fez um agra-
decimento aos envolvidos no tra-
balho desempenhado pelo grupo. 

E a festa continua hoje, às 19h,
com a premiação dos Melhores do
Campeonato, no Anfiteatro
Arquimedes Ribeiro. 

A partida aconteceu no último domingo (20), no campo do Centro Esportivo Vereador Valentino Redivo 

Foto: João Dam
ásio/ Prefeitura de Ribeirão Pires

Equipe veterana do
Guanabara é Tricampeã 

Pela terceira vez, a Sociedade
Esportiva Guanabara garantiu o
título pelo campeonato de vetera-
nos de Futebol Amador de
Ribeirão Pires, no último domingo
(20). A partida aconteceu no
campo do Centro Esportivo
Vereador Valentino Redivo, na Vila
Gomes. 

A conquista veio pelas mãos do
goleiro Tatu, que defendeu duas
cobranças efetuadas pela equipe
do Esporte Clube Aliados, garantin-
do 4 a 2 nos pênaltis. Durante o
tempo regulamentar, as equipes

não saíram do 0 a 0, mas com  boas
atuações dos goleiros de ambas
equipes, que se destacaram ao
longo da partida.  

Já na arquibancada, a torcida do
Aliados fazia sua parte, deixando a
final ainda mais amarela e preta de
acordo com as cores de time, atra-
vés de faixas, bandeiras e cantos
de incentivo.  

Ao término do jogo, o goleiro
do Guanabara dedicou o título aos
familiares e destacou a atuação do
goleiro adversário, que realizou
defesas difíceis.

A decisão foi nos pênaltis, com destaque para as defesas do goleiro Tatu

Equipe do Aliados também comemora o vice-campeonato 

Foto: Thainá M
aria

Foto: Thainá M
aria
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