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Kiko e
Gabriel
oficializam
chapa em
Ribeirão

Com apoio de 12 partidos,
Kiko (PSDB) e Gabriel Roncon
(PTB) oficializaram no último
domingo durante convenção

as candidaturas a prefeito e
vice de Ribeirão Pires nas
eleições de novembro. Além
das 12 siglas, os ex-adversá-

rios de Kiko nas eleições de
2016, Dedé da Folha e
Grecco declararam apoio ao
tucano. Página 06

Kiko discursa durante convenção realizada na Câmara

Marilza e Helenice
são confirmadas em
Rio Grande da Serra
Página 05

Ao lado de Helenice, Marilza fala durante encontro político

Grupo faz
RP tem 3
ato por
queimadas
por dia jovem morto
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Respostas à população

Ao que tudo indica, dentro dos próximos dias teremos um desfecho para os
casos de roubo à residência cometidos
em Ribeirão Pires - ocasiões em que
pelo menos quatro famílias foram submetidas a momentos de medo e angústia ao ficarem sob a mira de criminosos.
Os rumores que percorreram pela
cidade a cada novo caso fizeram com
que a população se amedrontasse
ainda mais, ao pensar na possibilidade
de ser uma das possíveis vítimas do
grupo de criminosos.
É evidente que o sentimento de insegurança torna-se presente em situações como essa. Sentimos cada vez
mais vulneráveis ao ouvir relatos do
que se passa em bairros próximos a
nós. Não há como não ficar com medo.
No entanto, é preciso confiar.
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CHARGE

RENATO MAGRINI DE SOUZA

Desde a comunicação do primeiro
caso, cometido em julho, a Polícia Civil
da Estância, comandada pelo doutor
Wagner Milhardo, deu início a um trabalho investigativo minucioso e cauteloso para identificar os autores - afinal,
comprometimento é um dos pilares da
equipe de policiais civis de nossa cidade, e isso já foi mostrado à população
por meio de outros trabalhos concluídos.
Muito além de punir criminosos, a
Polícia Civil trabalha para trazer respostas às vítimas, à população e, acima
de tudo, construir uma sociedade mais
segura para que todos possam desfrutá-la sem maiores preocupações.
O caminho é longo, cheio de desafios, é claro! Mas os resultados são
notáveis, e o trabalho executado é
digno de reconhecimento.

A r t i g o

d a

S e m a n a

Vamos falar sobre
suicídio?
O mês de setembro foi escolhido para a campanha brasileira de
prevenção ao suicídio. Durante o
mês é comum ser atendido por
profissionais de saúde que usam
fita
amarela
no
jaleco.
Monumentos e locais públicos são
iluminados com a cor amarela;
como exemplos, é possível citar: o
Cristo Redentor, o Congresso
Nacional e o Estádio Beira Rio no
ano de 2015. Cartazes com slogan
“Todos pela vida” ou “Você não
está sozinho” recebem ampla
divulgação. A proposta é quebrar
o silêncio e convidar a sociedade a
refletir e discutir sobre a importância de salvar vidas.
O Setembro Amarelo é uma iniciativa do Centro de Valorização
da Vida (CVV), do Conselho
Federal de Medicina (CFM) e da
Associação
Brasileira
de
Psiquiatria.
O tema, abordado na arte, é
polêmico por dividir opiniões. Às

vezes, há críticas, como ocorrido
na série “13 Reasons Why”, na
qual pais verbalizaram a preocupação sobre a possibilidade de o
conteúdo encorajar seus filhos a
imitarem as atitudes da protagonista. O foco da primeira temporada é o suicídio de uma adolescente que, antes de cometer o ato,
grava áudios em que revela seus
motivos. Contudo, falar é a melhor
decisão para que haja alguma
chance de evitar o desfecho trágico.
É necessário formar uma rede
de apoio que envolva amigos,
família, escola, trabalho e profissionais da saúde (psicólogos e psiquiatras). Os sinais de que a pessoa planeja o suicídio geralmente
são muito evidentes após o ato,
porém, infelizmente não são perceptíveis na maioria das vezes. Por
esta razão, campanhas e debates
são de suma importância para que
possamos ajudar ou encaminhar
adequadamente quem está em
situação de vulnerabilidade emocional com risco à própria vida.
Os números são alarmantes.

Uma pessoa comete suicídio a
cada quarenta segundos no
mundo. Isso corresponde a 800
mil mortes por ano. No Brasil, o
suicídio é considerado um problema de saúde pública. É a segunda
causa de morte entre jovens de 15
a 24 anos, conforme a OMS.
O ator brasileiro Flavio
Migliaccio, de 85 anos de idade,
morreu e deixou uma carta de
despedida na qual destaca como
motivação a desvalorização dos
idosos. Outra perda inesperada foi
do ator americano Robin Williams
aos 63 anos de idade. Lutava contra grave depressão e fazia rir na
tela do cinema. Há notícias de
adolescentes que se matam por
sofrerem bullying. As motivações
são as mais variadas. É um grito de
socorro e uma atitude desesperada. Toda perda é inestimável. O
suicídio pode ser evitado.
Sara Andreozzi Petrilli
do Nascimento
Psicóloga da Clínica Elgra,
especialista em psicossomática
psicanalítica.
CRP 82574/06
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238 mil estão inscritos
no programa de
proteção ao emprego

ontem em seu programa de
internet pedindo mais respeito
e contra-atacou com uma
paródia da música de Tim
Maia cantada por Volpi. Quem
quiser ouvir basta acessar o
perfil de Marisa no Facebook.
***

Benefício Emergencial de Preservação da Renda e do Emprego

Foi prorrogado para até 180
dias os prazos dos acordos do
Benefício
Emergencial
de
Preservação do Emprego e da
Renda (BEm) relacionados tanto à
redução proporcional de jornada, e
de salário, quanto à suspensão
temporária do contrato de trabalho. Cerca de 238.867 trabalhadores do Grande ABC aderiram à iniciativa, o que representa 32,4%
dos 736.374 trabalhadores com
carteira assinada, conforme dados
da última atualização disponibilizada pela Rais (Relação Anual de
Informações Sociais), ligada ao
Ministério do Trabalho.
A cidade com o maior número
de pessoas inscritas no Grande
ABC foi São Bernardo (84.453),
seguida por Santo André (62.414) e
Diadema (33.362), conforme a
tabela ao lado. Em nível nacional, o
benefício foi destinado a 1.441.460
empregadores, e possibilitou, até o
momento, a preservação de
17.421.988 empregos.
O programa entrou em vigor
em 1º de abril, através da Medida
Provisória nº 936, a qual estabelece que as empresas que estão em
situação de vulnerabilidade, possam continuar a se manter durante
o período crítico. Neste cenário, as
empresas têm a possibilidade de
suspender os contratos de trabalho dos funcionários ou reduzir, de
forma proporcional, os salários e a
jornada de trabalho em 25%, 50%
ou até 70%. Em contrapartida, o
Governo compensa a redução ou a
suspensão dos rendimentos até o
teto do seguro-desemprego, avaliado em R$ 1.813,03.
Durante o período vigente do
programa, a empresa se compromete a não realizar demissões.

Que ao menos três candidatos a prefeito de Ribeirão Pires
não gostaram nada nada das
declarações do ex-prefeito
Clóvis Volpi (PL), que adjetivou
seus concorrentes como “idiotas e medíocres”.
***

Programa já conseguiu manter 238.867 empregos na região

Número de trabalhadores inscritos no BEm
São Bernardo do
Campo

84.453

Santo André

62.414

Diadema

33.362

São Caetano

33.333

Mauá

19.146

Ribeirão Pires

5.393

Rio Grande da Serra

766

Total

238.867
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Que o primeiro a se manifestar foi o petista Felipe
Magalhães que tão logo as
declarações de Volpi ganharam as mídias, publicou um
vídeo repudiando tais declarações.
***

Que já a concorrente
Marisa da Casas Próprias
(Solidariedade) se manifestou

Que o candidato à reeleição
Kiko Teixeira (PSDB) em sua
convenção no último domingo
fez questão de deixar claro
que respeita todos os concorrentes, seja a prefeito, viceprefeito e vereadores de todos
os partidos, diferentemente
do que manifestou Volpi em
sua convenção.
***

Que a confusão envolvendo
o PDT de Rio Grande da Serra
teve mais um desenrolar. A
Estadual destituiu, realmente,
o grupo de Gilvan Mendonça
do comando da legenda um
dia antes da convenção e com
isso inicia-se uma batalha jurídica em torno do destino da
legenda se com Claudinho
(Podemos) ou com Marilza
(PSD).

E s t a c o l u n a nã o a f i r m a , e l a a p e n a s d i v u l g a o q ue “ D i z e m p o r a í ” .
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Convenções partidárias marcam o fim
e o início da semana em Rio Grande
Nos dias 13 e 14, mais quatro partidos oficializaram seus candidatos às eleições municipais de novembro

Siglas deram sequência às convenções partidárias em Rio Grande

Os partidos que tem candidatos
próprios para as eleições de
novembro, devem realizar convenções para escolher e apresentar
seus candidatos a prefeito, vice e
vereadores. Seguindo este trâmite,
os partidos PSB, PSD, PSL e PT de
Rio Grande da Serra promoveram
nos dias 13 e 14, encontros com
filiados e convencionados para
confirmação de suas chapas majoritárias e proporcionais.
No domingo (13), a prefeiturável de Rio Grande da Serra, professora Marilza (PSD) oficializou a
chapa com a pré-candidata a viceprefeita Professora Helenice
Arruda, indicada pelo PL. O encontro foi realizado no Espaço Lasareff,
em Rio Grande da Serra.
“Hoje oficializamos a nossa vontade e determinação de seguir
avançando no desenvolvimento da
nossa querida Rio Grande da Serra.
Muito foi feito, mas ainda há muito
o que fazer. Somos candidatas porque Rio Grande não pode parar”,
afirmou professora Marilza, em
publicação nas redes sociais.

Ainda no domingo, o ex-prefeito Ramon Velásquez (PT) reuniu
filiados em transmissão ao vivo na
página do partido no Facebook
para confirmar o seu nome ao
Paço. Além de anunciar Sandra
Perillo, técnica do Poder Judiciário,
como companheira de chapa e
candidata a vice-prefeita.
“Desejo fazer esta campanha
tendo consciência da responsabilidade, pois, precisamos defender o
legado do passado, frente aos quatro anos que nós governamos a
cidade [2000 a 2004] (...) Nosso
plano de governo tem como eixo
fundamental a retomada da participação popular, em todos os seus
anseios, e nós queremos colocar
mais do que o orçamento participativo, e pensar que nós podemos
ir além disso”, afirmou Velásquez
durante convenção online.
O domingo também foi escolhido por Akira Auriani (PSB) para realização da convenção partidária.
Ele fechou a chapa com Paula
Souza (Rede) como candidata a
vice-prefeita. O evento ocorreu no

escritório de Akira no Centro de Rio
Grande da Serra e contou com a
presença restrita de partidários.
“Acredito que é possível trazer
transformação para quem vem
sofrendo em Rio Grande da Serra,
e é por isso que eu me coloquei
nesse desafio. A gente sabe sim
que o nosso time é o mais preparado”, disse Akira.
A segunda-feira (14) foi escolhida pelo ex-prefeito de Rio Grande
da Serra, José Teixeira (PSL) para
realização da convenção partidária
e para a confirmação de Maria
Aparecida Rodrigues (PSL), como
candidata a vice-prefeita. O encontro foi realizado no Largo da
Independência, nº 7.
Republicanos, partido de Cleson
Alves, realizará a convenção hoje
(15) às 19h, na Câmara Municipal
de Rio Grande da Serra, quando
anunciará o companheiro de
chapa. Até o fechamento desta
matéria, o nome à vice não foi
anunciado. Os partidos tem até
amanhã (16) para a deliberação
das coligações.
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Kiko e Gabriel Roncon são oficializados
como pré-candidatos à reeleição
Coligação contará com apoio de 12 partidos, entre eles dois adversários que concorreram às eleições em 2016
Foto: Divulgação

Uma mega convenção reunindo 12 partidos homologou as
pré-candidaturas do prefeito
Kiko (PSDB) e do vice-prefeito
Gabriel Roncon (PTB), além de
160 pré-candidatos a vereador
neste domingo (13).
A convenção aconteceu em
cinco locais diferentes, sendo o
primeiro a Câmara Municipal da
cidade, onde Kiko e Gabriel
receberam o apoio do presidente estadual do PSDB, o secretário
Regional
de
Desenvolvimento do Estado de
São Paulo Marco Vinholi, do
secretário
estadual
de
Habitação, Flavio Âmary, e do
tesoureiro nacional do PSDB,
César Gontijo, além da deputada estadual Carla Morando, saudada como madrinha de
Ribeirão Pires.
Kiko destacou que faz campanhas sem atacar adversários,
tanto que conta neste ano com
apoio de dois candidatos a prefeito de 2016, Luiz Carlos
Grecco e Dedé da Folha. “Temos
esses apoios e uma grande coa-

Evento aconteceu no último domingo (13) na Câmara Municipal

lizão de partidos porque nossa
campanha foi respeitosa em
2016 e continuará assim. Aceito
as críticas feitas por eles antes
com respeito porque o interesse
de nós todos é encontrar caminhos para melhorar a cidade”,
disse.
O pré-candidato à reeleição
lembrou que assumiu a
Prefeitura de Ribeirão Pires em
2017 em uma situação de calamidade financeira e administrativa, com bairros sem iluminação e coleta de lixo porque os
fornecedores não tinham sido
pagos. Dívidas gigantes que
impediam de receber recursos.
Ele destacou que, após recuperar as finanças da cidade, foi
possível realizar projetos como
revitalização do Hospital e
Maternidade São Lucas, zerar a
fila de tomografia, entregar o
Parque Oriental que já começa a
receber turistas, melhorias nos
bairros entre outras conquistas.
“Gostar de pessoas é cuidar de
pessoas, é melhorar a qualidade
de vida delas.”

O vice-prefeito Gabriel
Roncon também disse que não
fará críticas e destacou que a
campanha é feita de pessoas
sérias e comprometidas com a
cidade. “Esta é uma gestão
humana, eficaz e moderna”,
afirmou.
Devido às restrições impostas
pela pandemia, os eventos
aconteceram em cinco lugares
diferentes para evitar aglomerações, das 9h às 13h. Dois partidos, PCdoB e Podemos, realizaram as suas online. Os demais
membros da frente partidária –
Cidadania, DEM, MDB, PDT,
PRTB, PSC, PSD e PV – fizeram as
convenções em quatro escritórios próximos.
Ainda no domingo, o PSL realizou sua convenção e oficializou
Carlos Sacomani, o Banana, e
Marcos Souza, o Kaverna, como
pré-candidatos ao Executivo
Municipal. Procurado pela
Folha, o partido não se manifestou quanto ao número de candidatos que irão concorrer a uma
cadeira na Câmara Municipal.
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Avante confirma Lair e Solidariedade
homologa Marisa nesta terça-feira
Pré-candidatas tentam chegar ao posto que já foi ocupado por Maria Inês entre 1997 e 2004
Foto: Reproduçaõ/ Redes Sociais

Foto: Reproduçaõ/ Redes Sociais

O Avante e Solidariedade
foram os últimos partidos a
homologarem seus pré-candidatos para eleição 2020. As siglas
serão as únicas a ter representantes mulheres, Lair Moura
(Avante) e Marisa Reinoso
(Solidariedade), concorrendo a
cadeira mais importante, que já
foi ocupada por Maria Inês entre
1997 e 2004, neste pleito eleitoral em Ribeirão Pires. Outro partido que optou pela presença feminina, no entanto no cargo de précandidata à vice, foi o PT com
Jacque Cipriany.
O evento que confirmou os
nomes de Lair Moura (Avante) e
Dr. Hércules (Republicanos) aconteceu na noite da última segundafeira (14), na Câmara Municipal
da cidade. O Avante também foi o
último partido a anunciar o nome
que ocupará a vaga de candidato
a vice-prefeito. Após conversas
com o Republicanos, os partidos
decidiram se unir e lançar Lair e
Dr. Hércules (Republicanos) como
pré-candidatos. Outro partido

Avante terá Lair Moura como representante nesta eleição

Marisa será oficializada como pré-candidata pelo Solidariedade

que optou por se juntar a frente
partidária foi o PMB. Até o fechamento desta edição, o número de
pré-candidatos a vereador não foi
divulgado.
Já o Solidariedade homologará, na tarde desta terça-feira (15),
as pré-candidaturas de Marisa e

Toninho Muraki, ambos do
Solidariedade, ao Executivo
Municipal. A convenção partidária ocorrerá das 13h às 16h, em
evento totalmente virtual, onde
também serão definidos os précandidatos
ao
Legislativo
Municipal pela chapa.
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Microrregião já registra 1.567
pessoas infectadas pela Covid-19
Número de mortes passa de 94 e há 1.057 recuperados em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra

Paciente é auxiliada por enfermeira após ter alta do hospital de campanha de RP

A Prefeitura de Ribeirão Pires
e Rio Grande da Serra divulgaram ontem (14) novos números
da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). De acordo com
levantamento diário feito pelos
órgãos, a microrregião tem
1.567 casos confirmados da
doença, sendo 1.041 na Estância
e 526 na cidade vizinha. Outros
599 casos estão em análise,
incluindo 9 óbitos.
Em recente balanço divulgado no canal oficial, a Prefeitura
de Ribeirão Pires confirmou o
71º óbito por coronavírus entre
moradores da cidade. Trata-se
de um senhor de 63 anos que
estava internado no Hospital
Serraria, em Diadema, e faleceu
no domingo (13).
A Prefeitura de Rio Grande da
Serra confirmou, no último dia
10, o 23º óbito por coronavírus.
No entanto, a Administração
Municipal não divulgou o quadro clínico do paciente.
Ao todo, são 94 mortes regis-

tradas na microrregião. Os casos
recuperados somam 1.057.
Internações
Atualmente, há 16 pacientes
internados na rede municipal da
cidade,
no
Hospital
de
Campanha. Do total, 3 pacientes
estão internados em leito de
emergência e 13 em leitos de
enfermaria.
A ocupação de leitos exclusivos para casos de Covid-19 na
rede municipal (Hospital de
Campanha) é de 39%.
Há ainda 12 pacientes internados no Hospital Ribeirão Pires,
rede particular (unidade se tornou referência para sua rede no
atendimento de casos de Covid19), 5 deles em UTI.
Em contraponto, a cidade
vizinha registra apenas um
paciente em tratamento hospitalar contra a Covid. Há ainda 41
pessoas em tratamento residencial.
Descartados
Até ontem (14) foram 2.219

casos foram descartados pela
Secretaria Municipal da Saúde
de Ribeirão Pires, pois os exames laboratoriais deram negativo para o novo coronavírus.
Já Rio Grande da Serra não
divulgou o volume de casos descartados no município.
Casos no Grande ABC
A soma de casos nas sete
cidades se aproxima dos 60 mil,
seguindo balanço divulgado pela
CIGABC, plataforma de atualização diária desenvolvida pelo
Consórcio Intermunicipal do
Grande ABC.
Ao todo são 59.535 pessoas
infectadas pelo vírus na região.
O volume de mortes pela doença chegou a 2.293, até ontem.
As sete cidades somam
51.743 pessoas recuperadas da
Covid. O que representa que do
total de pessoas contaminadas
na região, 86% não apresentam
mais sintomas da doença.
No Estado são 893.349 casos
confirmados e 32.642 mortes.
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Região dá sequência à vacinação
contra o Sarampo e a Influenza
Seguindo o calendário de imunização, as doses para a influenza seguem até o final do mês, e para o sarampo vai até outubro

Vacinação acontece em unidades de saúde espalhadas nos bairros

As doses de vacina contra a
influenza seguem disponíveis nos
postos de saúde de Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra até 30 de
setembro. A campanha foi prorrogada pelo Ministério da Saúde,
com adesão das Prefeituras da
região. A imunização para o sarampo também continua e será realizada até 30 de outubro.

A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nas
10 Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) e Unidades de Saúde da
Família (USFs) de Ribeirão Pires e
nas oito de Rio Grande da Serra.
Esquemas especiais estão
sendo realizados pelas equipes de
Saúde a fim de evitar aglomeração.
Todos os moradores estão

sendo imunizados contra a doença,
independente de idade ou de estarem em grupos de risco. A meta é
vacinar ao menos 90% da população da microrregião.
Quem já foi vacinado contra as
duas doenças neste ano, não precisará tomar novas doses.
Na última terça (8) a Prefeitura
de Ribeirão Pires divulgou o balanço de imunização dos moradores,
com dados da Secretaria de Saúde.
Ribeirão Pires já imunizou
44.800 pessoas contra a influenza,
sendo: 59% das crianças (4.430);
62% das gestantes (616); 104% dos
trabalhadores da saúde (3.826);
85,3% das puérperas (140); 43,7%
dos adultos (2.600); 129% dos idosos (16.154). Além disso, foram
imunizadas outras 9.714 pessoas
que não estão nos grupos de risco.
Contra o sarampo, a Estância já
imunizou 1873 moradores com
idade entre 30 e 49 anos. Dos
4.617 moradores com idade entre
6 meses e 29 anos que se apresentaram para a imunização, 555 rece-

beram a dose da vacina, seguindo
os critérios do calendário de imunização. Estas faixas etárias integram
o grupo prioritário da campanha.
Rio Grande da Serra não divulgou o balanço de imunização.
Pontos de Vacinação – segunda
a sexta-feira, das 8h às 17h:
Ribeirão Pires
UBS CENTRAL
Rua Dr. Virgílio Gola, 24 –
Centro
UBS CENTRO ALTO
Rua Aurora, 61 – Centro Alto
USF GUANABARA
Rua Fermino G. Pereira, 398 –
Vila Gomes
USF JD. LUSO
Rua Julio Prestes, 22 – Jardim
Luso
USF JD. VALENTINA
Rua Francisco Tometich, 905 –
Jardim Valentina
USF JD. CAÇULA
Rua Fagundes Varela, 08 –
Jardim Caçula
USF OURO FINO
Rodovia Índio Tibiriçá s/n, ao

lado 2753 – Centro – Ouro Fino
Paulista
USF QUARTA DIVISÃO
Estrada da Sondália, 520 –
Quarta Divisão
UBS SANTA LUZIA
Rua Prof. Antonio Nunes, 551Santa Luzia
USF VILA SUELI
Rua Antonio Zampol, 221 – Vila
Sueli.
Rio Grande da Serra
UBS CENTRO
Rua Prefeito Cido Franco, 500
UBS SANTA TEREZA
Avenida Jean Lieuyaud, 373
UBS VILA LOPES
Rua José Dotta, 55
UBS VILA CONDE
Rua Arujá, 151
UBS PARQUE AMÉRICA
Rua Doutor Rui Trindade, 177
UBS VILA NIWA
Rua dos Sabiás, 60
UBS VILA SÃO JOÃO
Rua Ceará, 261
UBS SÍTIO MARIA JOANA
Rua Quatro, 45.
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Contas da Sabesp podem
ser pagas pelo PicPay
Para usar o PicPay é preciso baixar o aplicativo no celular e fazer um cadastro

Aplicativo possibilita que usuário pague a fatura sem sair de casa

A Sabesp segue ampliando as
alternativas digitais para prestação
de serviços aos usuários. Durante a
pandemia, com o fechamento das
agências de atendimento imposto
pela quarentena decretada no
Estado, os canais digitais da
empresa tiveram atendimento
reforçado e novas opções de serviço remoto foram disponibilizadas,
como a autoleitura de contas e o

envio de documentos.
Na última semana, os clientes
da Sabesp passaram a dispor de
mais uma opção para fazer o pagamento das contas: o aplicativo
PicPay.
A parceria entre a Sabesp, o
Banco Original e a carteira digital
PicPay já está em vigor e reforça
que a operação seja rápida, confortável e segura para a população,

especialmente neste cenário de
pandemia de Covid-19, em que
deslocamentos devem ser evitados.
Agora, o consumidor já pode
pagar as contas de água e esgoto
pelo Internet Banking ou colocá-las
em débito automático, onde tiver
conta corrente. Para usar o PicPay,
é preciso baixar o aplicativo no
celular e fazer um cadastro.
Depois, o usuário escaneia o
código de barras da conta da
Sabesp e faz a opção de pagamento. As facilidades de pagamento
oferecidas podem ser conhecidas
pelo
endereço
eletrônico
www.picpay.com.
Com as opções digitais de pagamento das contas, o cliente pode
evitar deslocamentos a postos
para pagamento de contas, como
bancos, lotéricas ou correspondentes bancários.
Para entrar em contato com a
Sabesp, basta ligar para 195 ou
0800 011 9911.
Ou acessar a Agência Virtual
pelo site (www.sabesp.com.br), ou
aplicativo Sabesp Mobile, disponível para iOS e Android.
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Polícia Civil lança aplicativo para auxiliar
na prevenção a golpes de estelionato
Aplicativo "Golpe? Tô Fora!”, foi idealizado por investigadora da CPJ, e traz orientações para cidadão não ser vítima de estelionato

Aplicativo “Golpe? Tô Fora” está disponível para sistemas Android

Com a proposta de prevenir
ocorrências de estelionato, a
investigadora Bárbara Camapum,
da Central de Polícia Judiciária
(CPJ) de Presidente Prudente,

criou um aplicativo para celulares
ou tablets com informações sobre
os tipos mais comuns de golpes e
como prevení-los. O aplicativo
“Golpe? Tô Fora!” está disponível

para sistemas Android, por meio
da Play Store, e há tratativas em
andamento para viabilizá-lo também para iOS.
Estelionato é aquele tipo de
crime praticado por alguém que
obtém vantagem de forma ilegal,
causando prejuízo a outra pessoa.
Para isso, o criminoso engana a
vítima ou a induz a erro. Falso
sequestro, oferta de falsos bilhetes premiados ou falso alerta de
clonagem de cartão de crédito são
algumas das ocorrências mais
comuns. A pena pelo crime de
estelionato é a reclusão de um a
cinco anos e multa.
“Sou investigadora há seis anos
e, durante todo esse tempo,
tenho atuado em um setor que
investiga delitos de estelionato.
As vítimas sempre se mostram
muito tristes ao cair em golpes e
isso me deu a ideia de criar uma
cartilha para orientar a população”, explicou a investigadora. Ela
colocou em prática o projeto em
janeiro deste ano, por meio de
uma cartilha virtual com parcerias
locais.
O material foi lançado em

março e está disponível no site da
Secretaria da Segurança Pública
do Estado de São Paulo. O acesso
pode ser realizado através do link
www.ssp.sp.gov.br/midia/Midia/
00000349.pdf.
O material ganhou grande
repercussão e por isso, motivou a
criação do aplicativo para que
mais pessoas pudessem acessar o
conteúdo.

Informações e dicas
No aplicativo “Golpe? Tô Fora!”
são disponibilizadas informações
sobre 12 tipos de golpes. Ao clicar
em cada um dos crimes, o usuário
fica sabendo como os criminosos
costumam agir em cada uma
daquelas situações e recebe
orientações de como não cair no
golpe.
Os crimes apresentados são:
golpe do bilhete premiado; falso
sequestro; parente com carro
quebrado; falsa clonagem de cartão bancário; intermediador de
vendas; WhatsApp hackeado;
falso boleto; falso site; falso fiscal;
falso namorado (a); troca de cartão bancário; temas relacionados

Cartilha está disponível no site da
secretaria de segurança pública

à pandemia do novo coronavírus.
Indica-se a leitura do material
pela população, para que se mantenham em alerta contra eventuais criminosos. Além de situações que possam colocar a identidade das pessoas em risco.
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Estiagem e clima seco motivam
três queimadas por dia em RP
Cidade está em estado de alerta em decorrência do aumento no número de queimadas

Munícipes registram queimada próximo à Estrada da Sondália, Ouro Fino

Após a temporada de chuvas, o Grande ABC atravessa
um período de estiagem, com
calor intenso, baixa umidade
do ar e, consequentemente, a
vegetação muito seca se torna
combustível para incêndios que
se propagam pela região, inclusive na cidade de Ribeirão
Pires, que entrou em estado de
alerta em decorrência do
aumento no número de queimadas ao longo do período de
falta de chuva somado a quarentena do novo coronavírus.
Segundo a Secretaria do
Meio Ambiente, a cidade, que
recebia em média três ocorrências por mês, agora atende
cerca de três denúncias por dia.
Os dados foram divulgados
pela Prefeitura da Estância em
1º de setembro.
A Administração Municipal

alerta que as condições climáticas potencializam eventuais
queimadas, além de focos de
incêndios, que em sua maioria
são provocados pela ação
humana, seja intencional ou
acidental.
No último domingo (13)
munícipes registraram a ocorrência de uma queimada em
área de vegetação no bairro
Ouro Fino, tendo como local de
referência a Estrada da
Sondália. O fogo era visível até

para os moradores que passavam pela linha férrea. As imagens foram compartilhadas nas
redes sociais.
A prática de queimada é
considerada um crime ambiental. Para reduzir esse tipo de
prática criminosa, a Prefeitura,
por meio da Secretaria de Meio
Ambiente, realiza fiscalização
permanente e o reforço do
alerta à população para não
atear fogo em materiais e objetos, principalmente nos terrenos baldios.
O objetivo é evitar qualquer
atitude que possa causar ou
agravar problemas respiratórios, como é o caso dos incêndios na vegetação.
A fiscalização também pode
ser feita pelos moradores por
meio de denúncias à Secretaria
do Meio Ambiente, pelos
seguintes canais: telefone
4828-9800 - Ramal 5 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h);
na Ouvidoria Municipal – pelo
156;
ou
pelo
e-mail
sema@ribeiraopires.sp.gov.br.
É importante que o denunciante envie fotos e vídeos, se
possível, para ajudar a identificar o infrator
Caso a prática seja constatada ou tenha flagrante do autor,
o setor de fiscalização ambiental aplicará multas.

As queimadas são ilegais e acarretam aplicação de multas
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Amigos protestam pela
morte de jovem em RGS
Foto: Arquivo Pessoal

Canil realiza apreensão
de drogas no Santa Rosa

Terça-Feira, 15 de Setembro de 2020

Cerca de 200 unidades foram apreendidas junto a um adolescente de 17 anos
Foto: Divulgação/GCM

víduo.
Durante a abordagem, foram
encontradas algumas unidades
de substâncias ilícitas junto ao
adolescente, que confessou o
ato e afirmou ganhar 10% do
valor das vendas realizadas. Com
o apoio de Iron, ainda foi encontrada uma bolsa com mais porções de drogas a serem comercializadas. Foram apreendidos 86
invólucros de maconha, 44 invólucros de cocaína, 31 eppendorfs
de crack, 33 lança perfume e
cinco comprimidos de êxtase,
além de R$94,00 referentes às
vendas já concretizadas.
O menor foi encaminhado à
Delegacia de Ribeirão Pires,
onde o delegado de plantão
decretou a apreensão do menor,
deixando-o à disposição da
Justiça.
Essa foi a segunda apreensão
de drogas efetuada pela GCM no
Jardim Santa Rosa em menos de
um mês. No último dia 27, um
jovem de 20 anos foi preso em
flagrante com 187 porções de
entorpecentes também na rua
Paraisópolis.

K9 Iron localizou a mochila onde estavam as substâncias ilícitas

A equipe do Canil da Guarda
Civil Municipal da Estância realizou a apreensão de aproximadamente 200 unidades de entorpecentes que seriam comercializadas no Jardim Santa Rosa, na
última sexta-feira (11). As drogas
estavam em posse de um adolescente de 17 anos, que confessou

que trabalhava para o tráfico.
O efetivo, que contava com o
apoio do K9 Iron, realizava patrulhamento de rotina pelo local,
conhecido como ponto de venda
de entorpecentes. O menor foi
visto em atitude suspeita pelas
imediações da rua Paraisópolis,
entregando algo a um outro indi-

Manifestantes se concentraram na Praça da Bíblia, em Rio Grande

A última quinta-feira (10) foi
marcada por protestos e homenagens a Igor de Oliveira Ribeiro. O
jovem tinha 18 anos e foi encontrado morto no início da madrugada de quarta-feira (9), na Vila
Lavínia.
O ato organizado por amigos da
vítima teve início na Praça da
Bíblia e seguiu pela Avenida
Guilherme Pinto Monteiro, ocupando um dos trechos próximo a
rotatória da Rodovia SP-122. Ao
longo da caminhada, os manifestantes pediam por Justiça e pelo
“fim da Polícia Militar”. Além

disso, uma faixa com o dizer
“Contra o Genocídio” era carregada pelo grupo.
Segundo amigos próximos, Igor
foi vítima de agressão por parte de
um policial militar, durante uma
abordagem em um ponto de
venda de entorpecentes - versão
ainda não confirmada pelas autoridades. A Polícia Civil aguarda o
laudo com a causa da morte.
“Moleque tranquilo, não fazia
mal para ninguém. Foi muita
covardia o que fizeram com ele”,
disse um dos amigos em entrevista à Folha.
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Polícia Civil está próxima de
concluir investigação sobre
roubos a residências em RP
Autores de quatro casos registrados já foram identificados pela investigação
Foto: Folha Ribeirão Pires

homens chegaram a participar
da ação.
Segundo informações apuradas pela Folha, os autores já
foram identificados, e a equipe
de investigação segue realizando
trabalhos de diligências em buscas aos investigados.
Em entrevista, o delegado
titular do município, doutor
Wagner Milhardo afirmou que
três casos - sendo dois na
Estância Santo Antônio e um no
Centro Alto já estão esclarecidos.
“Seguimos investigando o
roubo ocorrido no Balneário
Palmira, mas existem indícios de
que sejam os mesmos responsáveis pelos outros crimes”, explicou.
As investigações seguem sob
sigilo na Delegacia de Ribeirão
Pires, no entanto Milhardo afirmou que, em breve, a população
ficará ciente dos resultados do
trabalho da Polícia Civil.

Trabalhos de investigação estão sendo realizados no 1º DP da Estância

A Polícia Civil de Ribeirão
Pires está próxima de concluir o
inquérito sobre os casos de
roubo à residência ocorridos nos
últimos meses. Entre julho e

setembro, foram registrados
pelo menos quatro casos semelhantes, em que as vítimas ficaram sob a mira de criminosos
por horas - em um deles, cinco

Terça-Feira, 15 de Setembro de 2020

Mulher é agredida após
pedir para cabeleireira
usar máscara

Uma mulher foi agredida por
uma cabeleireira após discussão
sobre o uso de máscara facial nas
dependências do salão de beleza,
na Vila Figueiredo, em Rio Grande
da Serra, no último dia 6.
De acordo com o boletim de
ocorrência, a mulher e a profissional, que trabalha no estabelecimento como freelance, haviam se
desentendido no último dia 29,
ocasião em que a vítima pediu
para que ela utilizasse a máscara
facial devido ao novo coronavírus.
A cabeleireira não aceitou o pedido e passou a ofendê-la verbalmente e com gestos obscenos.
Após a discussão, a vítima ainda
entrou em contato com uma familiar da investigada, pedindo desculpas por ter alterado a voz
durante o desentendimento e afirmou que havia desculpado a profissional também.
No entanto, ao retornar ao
local no dia 6, a vítima encontrou
novamente com a cabeleireira,
que se recusou a utilizar a máscara
após a proprietária do estabelecimento solicitar, alegando que a

vítima não era sua cliente.
A mulher já deixava o salão de
beleza, quando a cabeleireira se
aproximou e desferiu um soco em
seu braço direito. Antes da chegada da Polícia Militar, a agressora
colocou a máscara facial e,
enquanto relatava o ocorrido aos
policiais, reverteu à história, afirmando que a vítima havia discutido com ele e expelido gotículas de
saliva em seu rosto.
A cliente compareceu a UPA Rio
Grande da Serra, onde foi atendida e dispensada logo em seguida.
Já as partes foram encaminhadas
para a Delegacia de Ribeirão Pires,
e a vítima orientada quanto ao
prazo para representar criminalmente contra a investigada.
Veículo roubado em Taboão
da Serra é encontrado em RP

Um fusca, modelo de colecionador, roubado na cidade de
Taboão da Serra no dia 4, foi
encontrado no último dia 6, na rua
José Mortari, Vila Zampol.
O carro estava abandonado na
via, com as portas destravadas,
sem chave no contato e equipamento de som. O automóvel foi
encaminhado ao Pátio Municipal.
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