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R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A

CC HH AA RR GG EE

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

AAççããoo  ddee  IImmppuuggnnaaççããoo
ddee  MMaannddaattoo  EElleettiivvoo

AAIIMMEE

1. O candidato diplomado
deve considerar sobre se ver
impugnado no Judiciário.

2. Um destes meios de
impugnação no Direito
Eleitoral é a AIME (diversa da
AIJE ou RCED). Sua natureza
jurídica é de ação civil pública
(constitucional - constitutiva
negativa), pois o bem jurídico
tutelado é de interesse coleti-
vo.

3. A finalidade é retirar o
mandato do agente que prati-
cou atos ilícitos de corrupção,
abuso do poder econômico ou
fraude. Visa impugnar o man-
dato eletivo, isto é, cassar
uma manifestação de vontade
do eleitor que se operou
mediante a prática de ilícitos
do candidato (nele confiando

seu voto, sendo que este se
utilizou de meios ilícitos para
obtê-lo). 

4. O prazo para ajuizar a
AIME é de 15 dias após a
diplomação. Se perder este
prazo, perdido está o direito
de impugnar o mandato (fenô-
meno da decadência), pois se
trata de direito substancial.

5. Ao instruir a petição ini-
cial é preciso juntar provas
(convincentes, cabais e robus-
tas) dos ilícitos (art. 14
§§10/11º da CF). Porém, juris-
prudência e doutrina admitem
servir apenas indícios para o
ajuizamento da AIME, não se
exigindo que estas provas
sejam juntadas com a petição
inicial.  Contudo, são essen-
ciais para a instrução proces-
sual, respondendo o autor, na
forma da lei, se temerária ou
de manifesta má-fé.

6. Em segredo de justiça,
podem ser alvos(réus) desta

ação: Prefeitos e Vice-
Prefeitos, Vereadores e
Suplentes nas eleições munici-
pais, no Juízo Eleitoral;
Governadores e Vice-
Governadores, Senadores,
Deputados Estaduais,
Deputados Federais e seus
respectivos Suplentes nas elei-
ções estaduais, no Tribunal
Regional Eleitoral; Presidente
e Vice-Presidente nas eleições
presidenciais, no Tribunal
Superior Eleitoral.

7. No vasto repertório e flu-
xograma processual a AIME é
eficiente instrumento para o
restauro da cidadania, uma
vez que a urna pode muito,
mas não pode tudo – nem a
cidadania tolerar ilícitos com-
placentemente.

Ezequiel Sanches Oliveira -
Advogado

www.sanchesoliveira.com.br 

E d i t o r i a l d a F o l h a

Proibição bem vinda!
Todos que são pais sempre pensam e

priorizam a Saúde, Educação e
Segurança de seus filhos e isso todos
sabemos que passa pelo Poder Público,
essencialmente, e também pela atuação
familiar com exemplos claros e diálogos
abertos.
Que fumar faz mal à saúde;

que beber em excesso faz mal
à saúde; que não ir à escola faz
mal à Educação, que estar
envolvido com a marginalida-
de faz mal à Segurança todos
sabem e nem todos fazem algo para evi-
tar essas tragédias anunciadas. Uma
negligência tremenda!
Pois bem, mas agora a Câmara

Municipal de Ribeirão Pires deu um
passo interessante no sentido da Saúde,
ao aprovar uma legislação municipal

proibindo a comercialização do conheci-
do Narguilé no âmbito da cidade. Fumar
Narguilé faz mal à saúde. A ideia de que
o Narguilé não faz mal porque inala-se
vapor ao invés de fumaça não é verda-
deira. Durante uma sessão de uma hora
de Narguilé, a quantidade de fumaça

inalada equivale a fumar
entre 100 e 200 cigarros.
No entanto, para que essa

legislação passe a valer na
cidade ainda necessita da san-
ção do chefe do Executivo e

espera-se que ele aprove a Lei. Porém,
do contrário estará dando mostras de
que é complacente com as substâncias
tóxicas que podem levar nossos jovens
à perdição. Enfim, bom senso neste
momento é importante. Parabéns
Câmara Municipal!

““VVeerreeaaddoorreess
pprrooííbbeemm  vveennddaa  
ddee  NNaarrgguuiilléé  aa

mmeennoorreess  ddee  iiddaaddee””
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Quatro Projetos de Lei estão
na pauta dos vereadores para
votação nesta quinta-feira a
partir das 14h na Câmara
Municipal de Ribeirão Pires.

Constam na pauta dos parla-
mentares os seguintes projetos:
veto integral ao Autógrafo nº
6561, de autoria do Executivo
Municipal, que institui o Código
de Defesa do Contribuinte
Municipal (CDCM) no município,

cujo projeto é de autoria do
vereador Amaury Dias (PV).

- Autorizar o Poder Executivo
a celebrar Acordo de
Cooperação com a Associação
Comercial, lndustrial e Agrícola
de Ribeirão Pires - Aciarp para
realização do processo de sele-
ção e administração dos conces-
sionários dos boxes do Terminal
Rodoviário.

- De autoria do vereador

Rogério Paulo Luiz (PSB), que
cria o 'Programa de
Apadrinhamento Afetivo de ldo-
sos' no município.

- De autoria do Executivo
Municipal, que altera dispositi-
vo da Lei Municipal nº 4.574/01,
que dispõe sobre a obrigatorie-
dade dos bancos terem pessoal
suficiente no setor de caixas,
para que o atendimento seja
efetuado em tempo razoável. 

Quatro itens estão na Ordem do 
Dia para votação nesta quinta-feira

Que o veterano vereador de
Ribeirão Pires, Edson Savietto
(Cidadania), o Banha, será o
próximo líder do prefeito Kiko
Teixeira (PSB) na Câmara
Municipal.

* * *

Que Banha foi o escolhido
entre os vereadores e também
entre membros do Governo
Kiko para liderar o Legislativo
a favor do Governo nesse ano.

* * *
Que Banha tem vasta expe-

riência na Câmara Municipal e
lá está desde 1997, no primei-
ro mandato da ex-prefeita
Maria Inês Soares e de lá pra
cá nunca perdeu uma reelei-
ção.

* * *
Que além disso, Banha tam-

bém é o recordista em ser pre-
sidente da Câmara. Só no
comando da Casa o vereador
esteve por quatro vezes.

* * *
Que outros dois vereadores

já passaram pela liderança
governista no Legislativo
ribeirãopirense.

Que Amaury Dias (PV)
(foto) e o Pastor Silvino já tive-
ram essa incumbência de ser
líder de Governo de Kiko
Teixeira nesta Legislatura.

* * *

Que o ex-prefeito de
Ribeirão Pires, Clóvis Volpi
(PL), foi uma das estrelas em
reunião partidária na última
semana.

* * *
Que engana-se quem pensa

que essa reunião foi em
Ribeirão Pires. Ela ocorreu na
cidade vizinha, em Mauá.

* * *
Que Volpi foi um dos pales-

trantes em encontro do PDT
mauaense que acaba de filiar
o ex-prefeito Donisete Braga
em seus quadros e que tam-
bém conta com Júnior Orosco
como comandante da legen-
da. A presença de Volpi, com
pompa, neste encontro, rea-
cendeu a possibilidade dele vir
a transferir novamente seu
domicílio eleitoral para lá e de
novo tentar o paço mauaense.

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

Vereadores da Estância
proíbem venda de Narguilé
a menores de 18 anos
Aprovação da proibição aconteceu na última quinta-feira na Câmara Municipal

Por 16 votos favoráveis e
uma abstenção, a Câmara
Municipal de Ribeirão Pires
aprovou, na última quinta-
feira, o Projeto de Lei nº
090/2019 de autoria do verea-
dor Paulo César, o PC (MDB),
que proíbe a comercialização
do cachimbo de água egípcio
conhecido como Narguilé aos
menores de 18 anos de idade
no município.

De acordo com o projeto
aprovado, fica proibida a
venda e a comercialização do
Narguilé aos menores de idade
e incluem-se nesta proibição,
as essências, o fumo, o tabaco,
o carvão vegetal e as peças
vendidas separadamente que
compõem o aparelho.

Os estabelecimentos que
comercializam o produto só
poderão vender os itens para
essa prática aos consumidores
que comprovarem sua maiori-
dade, por meio da apresenta-
ção de registro de identidade
ou documento de identificação

pessoal com foto.
O descumprimento desta Lei

implicará em multa de R$
300,00, dobrada em caso de
reincidência, além do recolhi-
mento dos objetos.

O valor disposto será reajus-
tado pelo índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, ou
outro superveniente.

Como medida administrati-
va fica prevista a interdição do
estabelecimento comercial até
o recolhimento da multa
imposta.

A fiscalização e aplicação
das sanções pelo descumpri-
mento desta Lei ficarão a cargo
dos órgãos competentes da
Municipalidade.

O estabelecimento comer-
cial ao qual esta Lei se aplica
deverá fixar no seu interior,
placa de aviso, escrito de
forma clara e em local visível,
quanto à proibição estabeleci-
da nesta Lei. 

No entanto, para começar a
valer ainda depende da sanção

do prefeito Kiko Teixeira (PSB).

Bancos
Já o Projeto de Lei nº

060/2019 de autoria do
Executivo Municipal, sobre a
obrigatoriedade dos bancos
terem pessoal suficiente no
setor de caixas para que o
atendimento seja efetuado em
tempo razoável foi adiado por
uma sessão em votação na últi-
ma quinta-feira.

Esse projeto altera a compe-
tência pela fiscalização desta
Lei já existente, que segundo a
legislação vigente é da
Secretaria de Planejamento
Urbano para o Procon
Municipal.

“Se cabe ao Procon receber
as denúncias, por óbvio espe-
ra-se sua atuação no que tange
à defesa dos direitos do consu-
midor, fiscalizando e fazendo
cumprir a Lei Municipal nº
4574/2001”, diz a mensagem
doprefeito Kiko Teixeira enca-
minhada ao Legislativo.

Projeto de autoria do vereador Paulo César, para virar Lei ainda depende da sanção do prefeito Kiko Teixeira
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O ministro da Justiça e
Segurança Pública, Sérgio
Moro, é o convidado desta
quarta-feira (12) da comissão
especial que analisa a volta da
prisão após condenação em
segunda instância (PEC 199/19
de autoria do deputado federal
Alex Manente - Cidadania).

No ano passado, o Supremo

Tribunal Federal decidiu que
ninguém deveria ser conside-
rado culpado até que haja uma
sentença final, ou seja, até que
sejam esgotadas todas as pos-
sibilidades de recursos.

O deputado José Nelto
(Podemos-GO) é um dos auto-
res dos requerimentos que
pediram a vinda de Moro. “O

ministro Moro é essa reserva
moral que vai dar o seu ponto
de vista se nós estamos no
caminho correto ou não. E o
que ele pode contribuir para
que o Congresso Nacional
possa votar a prisão em segun-
da instância o mais rápido pos-
sível e dentro da legalidade."

Para o presidente da comis-
são especial, Marcelo Ramos
(PL-AM), será possível votar a
proposta até março porque a
maior parte dos parlamentares
é favorável. O prazo de emen-
das já se encerrou e nenhuma
emenda foi apresentada.

Segundo Marcelo Ramos, a
proposta não vai servir só para
ações criminais; mas para pro-
cessos que reivindiquem crédi-
tos trabalhistas ou que contes-
tem cobranças tributárias.

Votação na Comissão
em Março
O presidente da comissão

especial da PEC que prevê pri-
são após a segunda instância,
deputado Marcelo Ramos (PL-

AM), disse ser possível concluir
os trabalhos no colegiado até o
final do mês de março. Ramos
afirmou que a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC
199/19) tem ganhado apoio
dos parlamentares e por essa
razão a tramitação poderá ser
mais rápida.

“A comissão deve votar até
o final de março. Tenho convic-
ção que vamos entregar um
judiciário mais célere e mais

efetivo”, disse.
Na quarta-feira passada (5),

o jurista e ex-presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF)
Cezar Peluso disse que a ideia
de estabelecer o trânsito em
julgado das decisões judiciais
após o julgamento em segunda
instância significa economizar
tempo na análise de recursos
protelatórios pela Justiça bra-
sileira, e não de acelerar a pri-
são de ninguém.

Moro participa de debate na Câmara
sobre prisão em 2ª Instância de Manente

Ministro é o convidado da Comissão Especial que analisa a PEC

Ex-presidente do STF, Cezar Peluso deu sua opinião favorável a PEC

Debate sobre prisão em 2ª Instância acontece amanhã na Comissão que analisa a PEC do deputado Alex Manente
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Embora sem confirmações de
casos no Brasil, as Secretarias de
Saúde de Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra vem acompa-
nhando a situação de emergência
do Coronavírus e está em alerta
para prevenção. 

Procurada pela Folha, a
Prefeitura de Ribeirão Pires infor-
mou por meio da Secretaria de
Saúde que, “o Centro de Vigilância
Epidemiológica segue as orienta-
ções do Ministério da Saúde em
relação ao Coronavírus.
Diariamente, o Ministério acompa-
nha os casos, fornecendo orienta-
ções ao Departamento de
Vigilância à Saúde da cidade”.

O Ministério orienta ainda que
os profissionais de Saúde utilizem
medidas de precaução padrão, de
contato e de gotículas (mascára
cirúrgica, luvas, avental não estéril
e óculos de proteção).

A Prefeitura de Rio Grande da
Serra informou, por meio  da
Secretaria de Saúde que segue
com ações de conscientização a
população, nos postos (UBS),  esco-
las, e demais locais públicos sobre

a necessidade de higienização,
especialmente da importância do
uso de álcool gel nas mãos.

Boletim atualizado do
Ministério da Saúde informa que
11 pessoas ainda estão com sus-
peita de infecção por Coronavírus
no país. A Secretaria de Saúde do
Estado de São Paulo está monito-
rando três casos suspeitos de
Coronavírus, sendo dois na capital
e um no interior, em Bauru. Na últi-
ma quarta-feira (5) três casos sus-
peitos de coronavírus, em Paulínia
(2) e Americana (1), foram descar-
tados.

No início do mês a Secretaria
excluiu um caso de suspeita de
Coronavirus em Santo André, que
foi registrado no último dia 31. O
homem de 27 anos que visitou a
China recentemente, deu entrada
no pronto atendimento do
Hospital Albert Einstein, na Capital.
O paciente informou dois endere-
ços em seu prontuário, o comercial
em Santo André e a residência que
fica em Mauá. Após visita domici-
liar e constatação de ausência de
febre, principal sintoma da doença,

o caso foi descartado.
“Nossas equipes seguem acom-

panhando o tema ininterrupta-
mente para que possamos dar res-
postas rápidas e efetivas quando
necessário”, diz a diretora da
Vigilância Epidemiológica, Helena
Sato.

A orientação é que os morado-
res procurem pelo serviço de
saúde caso apresentem sintomas
como febre, dificuldade para respi-
rar, tosse ou coriza, caso eles este-
jam associados a históricos de via-
gens em área com circulação do
vírus. A transmissão do
Coronavírus costuma ocorrer pelo
ar ou por contato pessoal com
secreções contaminadas.

Dicas de prevenção diante de
casos suspeitos:

– Cubra a boca e nariz ao tossir
ou espirrar e utilize lenço descartá-
vel para higiene nasal;

– Evite tocar mucosas de olhos,
nariz e boca;

– Não compartilhe objetos de
uso pessoal;

– Lave as mãos com frequência
e utilize álcool em gel.

Secretaria de Saúde orienta sobre 
cuidados e prevenção ao Coronavírus

Centro de Vigilância Epidemiológica segue monitorando novos casos

Secretarias da Saúde de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra vêm acompanhando a situação de perto
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Ano novo, problemas antigos.
Esse é o sentimento de motoristas
e pedestres que dependem diaria-
mente da Avenida Komoto Tadashi
e da Estrada da Casa Vermelha, em
Ouro Fino. Esse problema já havia
sido relatado à Folha por um dos
moradores da região em fevereiro
de 2019, entretanto, passado um
ano, a situação que já era compli-
cada tornou-se ainda pior. 

Segundo relatos, os próprios
usuários se mobilizam para tentar
amenizar as péssimas condições
da via, chegando a improvisar vale-
tas para o escoamento da água em
dias de chuva. Tanto na Estrada da
Casa Vermelha como na Avenida
Komoto Tadashi, que integra o iti-
nerário da Linha Municipal Ouro
Fino/KM 4, além da falta de pavi-
mentação e dos buracos que já se
tornaram corriqueiros, as vias não
contam com calçadas e estão

tomadas pelo mato.  
Um dos munícipes que residem

no bairro há 48 anos questiona  a
atual gestão municipal sobre as
obras de melhorias realizadas no
centro da cidade. “Fica quebrando
tudo para refazer Boulevard no
centro e recapeando vias que
estão em bom estado e onde pre-
cisa ele não faz nada, não passa
uma máquina, não pavimenta, não
limpa as valetas, não prepara as
vias para as chuvas”, diz. 

Até o fechamento desta edição,
a Prefeitura Municipal não se pro-
nunciou a respeito de possíveis
intervenções nas vias citadas. 

“A verdade que o prefeito não
está olhando para a periferia, ele
só tem olhos para o centro da cida-
de onde ele pode aparecer, mas
quem elege o prefeito é a periferia.
Nós estamos completamente
abandonados”, finaliza.  

Ruas de Ouro Fino 
continuam precárias

O município de Rio Grande
da Serra poderá contar com o
novo modelo de escola tecno-
lógica do SESI nas unidades
municipais de ensino. 

A Prefeitura e a entidade
abriram conversas para anali-
sar a possibilidade de transfe-
rência tecnológica do modelo

educacional de ensino desen-
volvido pelo SESI às escolas
municipais. 

A implantação ainda está
sob análise, no entanto, a notí-
cia da possível parceria foi
recebida com entusiasmo pelo
município. 

A sugestão de implantação

do modelo educacional veio
como resposta ao requerimen-
to feito em novembro, pelo
Presidente da Câmara de
Vereadores, Claudinho
Monteiro (PSB). 

Na ocasião, Monteiro solici-
tou análise da possibilidade de
instalação de uma unidade
escolar na cidade. 

Entretanto, de acordo com a
resposta enviada à Câmara em
dezembro, o SESI não prevê
implantação de novas unida-
des no momento. 

Ainda segundo o ofício, as
atuais diretrizes priorizam
investimentos para as unida-
des já existentes. 

Como alternativa ao que foi
proposto, o superintendente
da entidade, Alexandre Ribeiro
Meyer Pflug abriu um canal de
diálogo com a Prefeitura visan-
do a possibilidade de implanta-
ção do sistema educacional à
Rede Municipal de Ensino por
meio de um Convênio de
Cooperação Técnica entre as
partes. 

Entidade abriu conversas com a Prefeitura para viabilizar a implantação

Modelo educacional do SESI poderá ser implantado em escolas municipais

Foto: Divulgação

Rio Grande pode firmar
parceria com o SESI

Av. Komoto Tadashi, via que leva ao ponto final do Ouro Fino/KM 4
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Armados, criminosos invadem
padaria no bairro Roncon
Uma padaria, situada na rua

Eugênio Roncon, foi alvo de crimi-
nosos na madrugada do último dia
2. Ao menos três pessoas partici-
param do roubo.

Segundo o boletim registado
pelo dono do estabelecimento, o
crime aconteceu por volta das 3h,
quando os suspeitos arrombaram
a porta de ferro com um pé de
cabra e invadiram o local.

No momento, um funcionário
estava no estabelecimento pois
exercia a função de padeiro, o qual
foi rendido pelos criminosos. Em
minutos, os homens subtraíram
cerca de 77 maços de cigarros e R$
3 mil reais em dinheiro. 

A Polícia foi acionada para ave-
riguar a identidade dos suspeitos.

Morador perde R$ 2.300 após
ter cartão trocado por criminoso
Um morador do Jd. Pastoril

teve o seu cartão bancário trocado
dentro de um supermercado, no
último dia 5. O suspeito causou o
prejuízo de R$ 2.300 reais à vítima.

Segundo o boletim, o morador
compareceu ao caixa 24h, localiza-
do dentro do supermercado
Compre Bem, para realizar uma
transação bancária. 

Ao finalizar a operação foi
comunicado por um desconhecido
de que havia deixado sua conta
aberta. Ao retornar, foi ludibriado
a entrar com a senha pessoal no
sistema. Momento em que o
homem se aproximou e realizou a
troca dos cartões bancários, fican-
do em posse do cartão da vítima. 

No dia seguinte, ao retirar um
extrato bancário, a vítima consta-
tou que havia uma transferência
bancária efetuada de sua conta
para um desconhecido.

O caso foi registrado como
estelionato na Delegacia da
Estância.

Motorista tem veículo furtado
no centro de Ribeirão Pires
No intervalo de uma hora e

meia, criminosos realizaram o
furto de um automóvel na rua
Presidente Kenedy, no centro de
Ribeirão Pires. O caso aconteceu
no último dia 2.

Segundo o boletim de ocorrên-
cia, o motorista do Ford EcoSport
estacionou o veículo em via públi-
ca às 10h30, e ao voltar, por volta
das 12h, constatou que o veículo
havia sido subtraído por indivíduos
desconhecidos.  

A vítima comunicou o furto na
Delegacia de Ribeirão Pires.

Filho de secretária de 
RP é morto a tiros em MS

Artur Kemechian era investigador da Polícia Civil no Mato Grosso do Sul

O policial civil Artur Kemechian
de 30 anos, filho da secretária
Jurídica de Ribeirão Pires Liz Dotta,
foi morto a tiros na última quinta-
feira (6), em Sete Quedas, no Mato
Grosso do Sul - município que faz
divisa com Pindoty Porã no
Paraguai.  

Segundo informações, o policial
estava dentro de um carro de pas-
seio na região central da cidade, a
poucos metros da fronteira, quan-
do teve o carro alvejado por diver-

sos tiros efetuados por dois pisto-
leiros. Ao menos quatro disparos
atingiram Artur na região do peito,
nas costas, no abdômen e no
braço. Ele chegou a ser socorrido
com vida por uma viatura da
Polícia Militar e levado ao hospital
da cidade, mas não resistiu aos
ferimentos enquanto era transferi-
do para um hospital de Dourados e
morreu dentro da ambulância.  

Ainda de acordo com portais de
notícias da região de Sete Quedas,

enquanto ainda estava consciente,
Artur teria dito aos policiais a iden-
tidade dos atiradores. Durante a
madrugada de sexta-feira (7), um
adolescente de 17 anos e um
jovem de aproximadamente 22
anos foram presos durante diligên-
cias efetuadas em conjunto entre
forças de segurança do Estado. A
dupla alegou que após o crime a
arma foi jogada em um rio. A moti-
vação do homicídio ainda segue
sob investigação pela Polícia Civil.  

Em suas redes sociais, Liz Dotta
se pronunciou a respeito da morte
do filho: “Perdi meu filho para a
violência deste país de impunida-
de, onde as pessoas que se sacrifi-
cam, estudam, constituem família
são abatidas pelos marmanjos.
Hoje, eu choro como tantas outras
mulheres que perderam seus
filhos”. 

Além de investigador da Polícia
Civil, Artur Kemechian também
atuou como Tenente do Exército.
Ele era casado e deixa duas filhas.
O corpo de Artur foi trazido para
São Paulo e sepultado no
Cemitério Vale dos Pinheirais, na
manhã do último domingo (9).

Artur foi morto dentro de carro, em Sete Quedas, Mato Grosso do Sul

Foto: Redes Sociais
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Desde ontem até 14 de feve-
reiro, a Prefeitura Municipal de
Rio Grande da Serra realizará a
“1ª Semana do Bebê: Primeiros
Passos para um Mundo
Melhor”. 

Serão realizadas em todos os
dias pela cidade diversas ativi-
dades com mães, gestantes e
bebês. A ação é parte do
“Projeto Art.Mob.C.Im.”, recen-
temente implantado no municí-
pio, que visa, principalmente,
aos cuidados com mães e crian-
ças durante a gestação e pri-
meiríssima infância.

Confira abaixo a programa-
ção de hoje até o dia 14:

11/2 – terça-feira, às 10h –
CRAS (Rua Santa Branca, 24,
Jardim Santa Tereza).

- Roda de Conversa, com Dra.
Lygia Mendes dos Santos

Border (pediatra) e Dr. João
Carlos Mandese (ginecologista
e obstetra).

12/2 – quarta-feira, às 10h –
Praça da Bíblia (Avenida Dom
Pedro I, s/n, Centro.)

- Carnaval dos Bebês.
- Tapete Sensorial para os

Bebês.
13/2 – quinta-feira, às 14h –

Teatro Municipal Primeira-
Dama Zulmira Jardim Teixeira
(Avenida Dom Pedro I, 439,
Centro).

- Palestra “Desvendando o
Parto Humanizado”, com
Coletivo ComMadre – Apoio à
Gestação e Pós-Parto (SESC
Santo André) .

13/2 – quinta-feira, às 10h –
EMEB Madre Maria de Jesus
(Avenida Marechal Rondon,
1111, Parque América).

- Contação de Histórias, com
Kátia Regina Ferras (visitadora
do Programa Criança Feliz)

- Tapete Sensorial para os
Bebês.

14/2 – sexta-feira, 14h – UBS
Santa Tereza (Avenida Jean
Lieutaud, 373, Jardim Santa
Tereza.)

- Tapete Sensorial para os
Bebês.

14/2 – sexta-feira, 14h –
Teatro Municipal Primeira-
Dama Zulmira Jardim Teixeira
(Avenida Dom Pedro I, 439,
Centro.)

- Palestra “As Crianças
Sentirão o Impacto da
Realidade Virtual?”, com Cilene
Maria Fonseca (psicóloga e psi-
canalista) e Silmara Néris (psi-
cóloga e psicopedagoga).

- Encerramento.

Rio Grande faz 1ª Semana do Bebê

O Bloco das Mocreias, mais
antigo e tradicional bloco carnava-
lesco da região volta às ruas de
Ribeirão Pires no próximo domin-
go a partir das 11h ao som das tra-
dicionais marchinhas carnavales-
cas. 

A concentração será na praça
Ernest Solvay (Palco da Vila do
Doce) com a bateria da escola de
samba União da Vila fazendo o
esquenta antes da partida do
bloco, que será às 15h pela Rua
Padre Marcos Simoni rumo ao
Centro Cultural Ayrton Senna,
onde a banda Pé na Jaca encerra o
evento. 

A expectativa é que o bloco,
onde homens se vestem de
mulher das maneiras mais criati-
vas possíveis, reúna 10 mil pes-
soas entre foliões e espectadores.

História
O Bloco das Mocreias foi for-

mado no final da década de 70
por apenas oito participantes;
depois de um período inativo vol-
tou em 1998 e desfilou ininterrup-
tamente até 2011 quando o
número de participantes saltou de
30 foliões para 25 mil durante
esse período, atraindo o público
de toda a Grande São Paulo e se
consagrando como o maior e mais
famoso bloco carnavalesco da
região.

Após uma pausa de oito anos,
o Bloco das Mocreias voltou em
2019 com outro formato e fazen-
do outro trajeto nas ruas centrais
da Estância e mesmo após tantos
anos inativo e com uma divulga-
ção tímida arrastou mais de 5.000
pessoas pelas ruas de Ribeirão
Pires. 

O sucesso da volta das
mocreias agradou em cheio os
organizadores, participantes e
poder público e em 2020 o bloco

volta ainda mais revigorado para
não parar mais.

Desfile 2020
Como em 2019 o Bloco das

Mocreias conta com o aval da
Prefeitura Municipal de Ribeirão
Pires, que dará todo o suporte
cedendo os espaços públicos, na
organização do trânsito e apoio da
Guarda Civil Municipal na segu-
rança da festa. 

As três etapas do evento
devem durar cerca de sete horas,
com o término previsto para as
18h no Centro Cultural Ayrton
Senna com o show de encerra-
mento. 

No local haverá barracas com
comida e bebidas e revista no
acesso, não será permitida a
entrada com garrafas de vidro,
bebidas destiladas e objetos cor-
tantes ou perfurantes. 

Concentração será às 11h no Palco da Vila do Doce e término no Ayrton Senna

Em outros anos a concentração acontecia no Centro Novo da Estância

Velha guarda sempre presente

Bloco das Mocréias
sai às ruas neste domingo A Prefeitura da Estância

Turística de Ribeirão Pires, por
meio das secretarias de Turismo
e Desenvolvimento Econômico
e de Cultura, promoverá ativi-
dades gratuitas de Carnaval
para todas as idades.

Entre os dias 22 e 25 de feve-
reiro, a Vila do Doce (Rua Boa
Vista s/nº - Centro) receberá
atrações culturais – música e
danças típicas do período. A
partir das 14h, será realizada
matinê com concurso de fanta-
sias.

Os foliões serão avaliados
nas categorias Bloco Infantil (1 a
10 anos); pré-adolescente/ado-
lescente (11 a 17 anos) – indivi-
dual e bloco; bloco adulto (a
partir de 18 anos). O concurso
também escolherá o folião ou
foliona mais animado da festa.

A partir das 18h, a festa con-
tinuará com atrações musicais -
marchinhas e blocos carnavales-
cos, com encerramento previsto
para 22h.

No sábado, dia 15 de feverei-
ro, das 9h às 11h, a Academia
Brasil Company realizará o
“Aulão Aberto” de Zumba, fit-
dance e gritt, na Vila do Doce. 

No dia 16 de fevereiro
(domingo), a partir das 11h, o já

conhecido Bloco das Mocréias
se concentrará na Vila do Doce.
Os foliões terão como destino o
Complexo Ayrton Senna,
seguindo pela Rua Padre
Marcos Simoni – na região cen-
tral da cidade.

O folião deve ficar atento às
regras: é proibido uso de garra-
fas de vidro e bebidas destiladas
em qualquer recipiente.

A entrada para todos os
eventos será gratuita.

Programação religiosa
Entre os dias 22 e 25 de feve-

reiro, na Tenda Multicultural do
Complexo Ayrton Senna, será
realizada a programação do
Rebanhão de Carnaval, organi-
zado pela Renovação
Carismática Católica da cidade.

A programação conta com a
participação de Juninho Ide, Gil
Monteiro, Angélica, John
Fabian, Fabiano Ramos, Ilmar
Quintanilha, Alê Campello e
Oscar Lokão, além de missas em
todos os dias de programação.

A atividade será realizada a
partir das 19h, no dia 22; das 8h
às 18h, nos dias 23, 24 e 25 de
fevereiro, na Avenida Prefeito
Valdírio Prisco, 193 – Jardim
Itacolomy – região central da
cidade.

Estância terá programa
de Carnaval familiar
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A Prefeitura de Ribeirão Pires,
por meio da Secretaria de
Educação, iniciou ontem as ins-
crições para o processo seletivo
voltado à contratação de 30
estagiários para o setor pedagó-
gico.

As inscrições poderão ser fei-
tas até dia 14 de fevereiro, das
8h30 às 11h30 e das 14h às 16h,
na Secretaria de Educação, loca-
lizada no Complexo Ayrton
Senna (Av. Prefeito Valdírio
Prisco, 193, Jd. Itacolomy).

Para participar da seleção é
necessário estar cursando a par-
tir do 4º semestre do curso de
pedagogia - na data da convoca-
ção. A prova objetiva acontecerá
no dia 1º de março, na Escola
Municipal Engenheiro Carlos
Rohm – Unidade I.

Mais informações podem ser
obtidas no edital do processo
seletivo, disponível no site oficial
da Prefeitura de Ribeirão Pires
(www.ribeiraopires.sp.gov.br/di
ario-oficial).

RP abre seleção para
estagiários da Educação

Cidadãos que queiram voltar
para a sala de aula podem se ins-
crever para terminar os estudos
na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (EJA). 

Sem prazo definido, as inscri-
ções podem ser feitas em qual-
quer unidade da rede estadual,
ainda que não necessariamente
as aulas ocorram no local de
cadastro.

Para realizar o cadastro, o
candidato deve apresentar docu-
mento de identidade (certidão
de nascimento e RG), compro-
vante de residência e, se houver,

o histórico escolar.  
No caso de alunos com menos

de 18 anos, a inscrição deve ser
feita por pais ou responsáveis.

Atualmente, são oferecidos
dois modelos de cursos de EJA
na rede estadual de ensino que
atendem aos Anos Finais do
Ensino Fundamental e ao Ensino
Médio: o curso de presença obri-
gatória e o curso de presença fle-
xível. 

A escolha da modalidade,
como presencial, flexível ou a
distância, deve ser feita no ato
da matrícula.

EJA está com inscrições
abertas em escolas estaduais

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 2.200
cirurgias, no Centro de Controle de
Zoonoses, em duas etapas da
ação. No último domingo, dia 2,
tiveram início os procedimentos
em 2020, com a castração de 120
animais.

“A Prefeitura está promovendo
essa importante ação que garante
tanto o bem-estar dos animais,
quanto ajuda no controle da popu-
lação canina e felina em nosso
município. É um programa que
atende, especialmente, pessoas
que muitas vezes não têm condi-
ções de arcar com o custo da cirur-
gia”, explicou o secretário de
Saúde de Ribeirão Pires, João
Gabriel Vieira. 

Esse é o maior programa de
castração gratuita de cães e gatos
realizado pela Prefeitura. Em outu-
bro de 2019, foram abertas mais
800 vagas para moradores cadas-
trarem seus animais. 

ONGs que abrigam animais da
cidade, bem como cães e gatos
adotados por moradores no CCZ,
seguindo o que é estabelecido
pela Lei Municipal nº 5.836/14,
têm prioridade na ação. Cães
comunitários podem ser castra-
dos, desde que haja pessoa res-
ponsável para acompanhar o pós-
operatório do animal.

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

Posse responsável
Abandono e maus tratos a ani-

mais são crimes com pena de até
dois anos de detenção e multa, de
acordo com a Lei Federal nº
9605/98, artigo 32. Todas as pes-
soas que adotam um animal de
estimação são responsáveis por
garantir seu bem-estar e seguran-
ça.

Ribeirão Pires inicia
castrações gratuitas de 2020

Desde 2017 mais de dois mil cães e gatos já foram contemplados

No último domingo foram castrados 120 animais na cidade

Foto: Divulgação
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As meninas de Rio Grande da
Serra, entre 16 e 21 anos de
idade e que tem o sonho de ser

miss, terão uma grande oportuni-
dade de torná-lo realidade, pois
começaram ontem as inscrições

para a 33ª edição do Concurso
Miss Rio Grande da Serra.

O evento acontece em maio,
mês em que são realizadas tradi-
cionalmente as festividades em
homenagem ao aniversário do
município.

Os cadastros podem ser reali-
zados até o próximo dia 28 de
fevereiro, e devem ser feitos na
Prefeitura Municipal (Gabinete),
na Av. Dom Pedro I, nº 10, no
Centro.

As interessadas precisam
apresentar RG ou certidão de
nascimento, comprovante de
residência, uma foto 3x4 e uma
foto de corpo inteiro.

Se for menor de idade, será
necessária a presença do respon-
sável para a autorização.

Na 32ª edição, em 2019,
Gabriela Mariano foi coroada
Miss Rio Grande da Serra.

Além dela, foram eleitas a
Primeira Princesa, Michele
Rodrigues, a Segunda Princesa,
Pâmela Brito, a Miss Elegância,
Flávia Soares e a Miss Simpatia,
Jaqueline Martins.

Aberta a inscrição para o
Miss Rio  Grande da Serra

33ª edição do concurso tem inscrição aberta até o dia 28 de fevereiro

Gabriela Mariano foi eleita Miss Rio Grande da Serra em 2019

Foto: Divulgação

Igreja Matriz abre vagas 
para o curso de Teologia

Estão abertas as inscrições
para o curso de Teologia da
Igreja Matriz de São José em
Ribeirão Pires. O curso tem
uma história longa, e oferece
oportunidade para as pessoas
conhecerem ainda mais a fé
católica.

As aulas acontecem às
segundas-feiras das 20h às
21h30 e o curso tem duração
de três anos com seis discipli-
nas que buscam refletir sobre
temas fundamentais como
Deus, Fé, Bíblia, Liturgia, Jesus
Cristo e a Prática da Fé.

As aulas começarão no dia
dois de março e os interessa-
dos para iniciar o curso devem
fazer sua inscrição na
Secretaria da Igreja Matriz. O
valor da inscrição é de R$
15,00 e a mensalidade custa R$
40,00.

O Curso de Teologia da
Igreja Matriz de Ribeirão Pires
formou em 2019, 17 alunos.

Fruto de uma parceria com a
Faculdade de Teologia Itesp, o
curso acontece na Igreja desde
2010 e já formou uma média
de 400 alunos.

Os 17 formandos do curso no ano passado
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O “Campo Furacão”, localizado
no Jardim Valentina, está sendo
beneficiado pelas ações de revitali-
zação do programa “A Vez dos
Bairros”, realizado pela Prefeitura
de Ribeirão Pires. O local está rece-
bendo nivelamento de solo,
ganhará novos vestiários e banhei-
ros, além de novo gramado natu-
ral. O espaço está localizado no
final da Rua Alexandria. Os serviços
no local atendem solicitação do
Grêmio do Jardim Valentina.

A região é próxima ao Jardim
Caçula, primeiro bairro a receber o

programa “A Vez dos Bairros”, que
tem como objetivo intensificar
manutenção e zeladoria em vias e
espaços públicos da cidade.

No último sábado, dia 1 de feve-
reiro, o prefeito Adler Teixeira –
Kiko esteve acompanhando os ser-
viços iniciados no campo.
“Vistoriamos essa área no último
ano e recebemos o pedido dos
moradores de melhoria. Dentro do
cronograma de intervenções da
Prefeitura, estamos atendendo
mais uma solicitação da popula-
ção”, explicou.

A Vez dos Bairros
O Jardim Caçula é a primeira

região contemplada com o progra-
ma da Prefeitura. Entre os serviços
em andamento estão a revitaliza-
ção de passeio público (calçadas);
manutenção nas duas escolas
municipais (E.M. Herbert José de
Souza e a unidade provisória da
E.M. Kátia Regina Carvalho
Ribeiro), no campo de futebol do
bairro, lavagem de placas de trân-
sito e pintura de sinalização de
solo; poda de árvores pela Defesa
Civil; manutenção nas academias
ao ar livre e na iluminação pública;
tapa-buraco; nivelamento de vias
de terra; além de limpeza de córre-
gos desassoreamento.

Cerca de 20 mil pessoas resi-
dem no Jardim Caçula, bairro com
alto adensamento, localizado a
cerca de 11,5 km do Centro de
Ribeirão Pires. Participam da ação,
em esquema de mutirão, diferen-
tes setores da Prefeitura – profis-
sionais de Serviços Urbanos,
Obras, Transportes e Trânsito,
Defesa Civil, Educação, Saúde,
Assistência Social, Participação e
Inclusão Social, equipes de fiscali-
zação, entre outros.

Campo do Jd. Valentina vai
ganhar gramado e vestiários

Benfeitoria faz parte do programa “A Vez dos Bairros”

Campo Furacão passa por intervenção feita pela Prefeitura de Ribeirão

Foto: M
ariana Rodrigues
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Presidente da Liga de RP  
de Futebol Amador
assume Uniligas

O atual presidente da Liga
Ribeirãopirense de Futebol
Amador, Wagner Araújo, o
Danda, foi escolhido como o
novo presidente da  União das
Ligas do ABC (Uniligas). 

A decisão foi tomada duran-
te uma reunião extraordinária

realizada na sede da Liga de
Futebol Amador de Diadema,
no último dia 31. 

Danda assume o posto do
até então presidente Laureto
Lima, que se afastou do coman-
do da União das Ligas por conta
de compromissos particulares.

Wagner Danda assume o cargo após o afastamento de Laureto Lima
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