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Concessões, PPP's e Fundos

Passada a Reforma
Previdenciária, a Câmara dos
Deputados se dedica à Reforma
Tributária e a definir um marco
regulatório para as Concessões
Públicas de Serviços e Obras, para as
Parcerias Público-Privado e para os
Fundos de Investimentos em
Infraestrutura. Eu serei relator da
Comissão Especial que tratará deste
último tema.

Inicio com muita disposição para
oferecer uma legislação moderna e
eficaz para este tema tão importan-
te para o crescimento econômico
do Brasil.

A Comissão Especial vai avaliar
os vários projetos que tramitam no
Parlamento sobre PPP's, conces-
sões públicas e fundos de investi-
mento para a infraestrutura brasilei-
ra. O objetivo é analisar os projetos,
dar-lhes sequência e ao final apre-
sentar uma proposta que aperfei-
çoe a legislação existente.

Sendo o relator, terei a responsa-
bilidade de reunir as sugestões e
apresentar o parecer à Comissão.

Farei isto com a convicção de que
este é o caminho correto para reto-
mar os investimentos em nosso
País, dando maior segurança jurídi-
ca ao parceiro privado e maior
garantia de fornecimento de servi-
ços de qualidade aos cidadãos.

Assim, a Câmara dos Deputados
cumpre o seu papel de ter uma
agenda propositiva e positiva para o
País. A presença do presidente da
Casa, Rodrigo Maia, e do governa-
dor paulista em exercício, Rodrigo
Garcia, na instalação da Comissão
mostra o quanto é aguardado e
necessário este novo marco.

Imperioso reverter o desinvesti-
mento dos últimos anos. O percen-
tual do Produto Interno Bruto (PIB)
investido pelo governo passou de
1% em 2014 para 0,4% em 2018. No
total, de 2000 a 2016, o Brasil apli-
cou em média 2,1% do PIB no setor.

Para termos ideia do quanto
estamos atrás, para chegar até a
média global, o Brasil precisa atingir
um total de 4,7% pelos próximos 20
anos. Ao mesmo tempo, um peque-
no aumento de 1% no investimento
em infraestrutura com as conces-
sões levaria a um avanço de 2,1% do
PIB ao longo da década.

Este é o momento certo para
destravarmos os investimentos. Na
sequência das Reformas, criar um
ambiente favorável para os investi-

mentos em infraestrutura é funda-
mental para termos mais empregos,
geração de recursos e melhor quali-
dade dos serviços públicos.  

A necessidade de um novo
marco regulatório se fundamenta
também nas fragilidades que a legis-
lação atual apresenta. Queremos
com essa atualização oferecer aos
investidores menos burocracia,
garantia de maior segurança jurídi-
ca e, principalmente, maior grau de
satisfação aos cidadãos.

É preciso garantir a perenidade
dos contratos, independente dos
governos que assumam o poder.
Sabemos que alguns ajustes podem
acontecer ao longo dos anos, mas
eles precisam estar embasados em
um ambiente de segurança jurídica.

Queremos concluir o trabalho na
Comissão neste semestre para ir em
seguida ao plenário da Câmara.

Realizaremos nossos trabalhos
acreditando que estes investimen-
tos garantirão uma vida melhor ao
cidadão. Temos pressa! Porque o
País tem urgência!

Não podemos esperar mais.
Vamos adiante!

Arnaldo Jardim é deputado
federal (Cidadania 23) e relator da
Comissão especial de PPPs,
Concessões e Fundos de investi-
mentos em infraestrutura.

Os valores de uma administração
Ribeirão Pires elegeu Kiko Teixeira

querendo mudanças. Fazer da cidade
uma verdadeira Estância para que todos
voltassem a se orgulhar daquela que já
foi apelidada de “Suíça Brasileira”.

Foi com o discurso de desenvolvimen-
to, saúde de qualidade, investimento
nas pessoas, que Kiko venceu
as eleições em 2016, a partir
daí, deixou a pregação no pas-
sado.

Hoje o que se enxerga é
uma Estância sofrida, com
desmandos diários e, como disse o
vereador Amigão D’Orto, com priorida-
des invertidas.

O prefeito repete os mesmo erros, a
Saúde segue com médicos reclamando
salários, prédios públicos sem segurança
e as contas municipais no vermelho.
Agora, Kiko resolve não pagar os médi-
cos terceirizados, mas garante verba aos

comissionados. 
O político antes adorado por muitos,

não deve nem poder se candidatar, é
ficha suja e responde por desvio de
dinheiro quando prefeito de Rio Grande
da Serra.
Kiko Teixeira não é nem a sombra do

político do passado, não olha
para a população, só pensa
nos seus.

São quase 400 servidores
comissionados ou gratifica-
dos, aproximadamente  R$ 30

milhões gastos por ano com esses afor-
tunados e amigos do Rei, enquanto a
maioria dos trabalhadores municipais
segue ganhando baixos salários e a
população sofrendo com as constantes
interrupções nos serviços públicos.

O prefeito que prometeu bonança
oferece desprezo, sem se preocupar
com quem mais precisa: o povo! 

“O prefeito que 
prometeu bonança
oferece desprezo”

E d i t o r i a l  
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Que Rio Grande da Serra fervi-
lha no campo da política. Tudo em
torno da sucessão do prefeito
Gabriel Maranhão (Cidadania).

***         

Que após o Podemos ir para as
mãos de Claudinho da Geladeira,
pré-candidato a prefeito de Rio
Grande da Serra, muitos podem
deixar a legenda. 

*** 

Que entre os desfilados pode
estar o secretário de
Desenvolvimento e Turismo, Gilvan
Mendonça. 

*** 

Que também irá sair do
Podemos, o vereador licenciado e
secretário de Cidadania, Israel
Mendonça. 

*** 
Que ambos os políticos já se

pronunciaram que não seguem
com Geladeira, permanecem no
grupo do prefeito Gabriel
Maranhão. 

*** 
Que nos bastidores, a entrega

do Podemos para o ex-petista,
Claudinho da Geladeira, teria sido
orquestrada pelo prefeito da
Estância, Kiko Teixeira (PSB), que
impedido de se candidatar a reelei-
ção, tentaria ficar no poder através
de Geladeira. 

*** 
Que Kiko está enquadrado na

Lei da Ficha Limpa e precisaria de
liminar para tentar concorrer a ree-
leição em Ribeirão Pires.         

Que Kiko também atua no
“Plano B” em Ribeirão Pires, se
confirmada a sua impugnação
para concorrer a Prefeitura, já tem
estratégia montada. 

*** 

Que a primeira opção é ver a
primeira-dama sentada na cadeira
de prefeita. Flávia Dotto está
sendo preparada e testada por
Kiko em diversas ações no municí-
pio. 

*** 

Que caso Flávia não decole, o
prefeito deve jogar as fichas no
vice-prefeito, Gabriel Roncon
(PTB). 

*** 
Que Gabriel é a segunda opção

devido o grupo de Kiko não querer
perder o poder no Executivo. 

*** 
Que o prefeito também deter-

minou algumas ações contra os
adversários. 

*** 
Que Kiko ordenou tolerância

zero na aproximação com os pre-
feituráveis Clóvis Volpi - PL (foto) e
Amigão D’Orto (PTC). Funcionário
que curtir postagem de ambos
perde o emprego ou as comissões. 

*** 
Que no caso de Amigão a

ordem é mais expressa. Curtiu,
comentou, elogiou ações do verea-
dor, recebe a punição. Tem até
comissionado monitorando as
redes sociais dos servidores para
evitar qualquer punição.

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

Táxis de Ribeirão poderão
circular na Rodoviária 
e em faixas exclusivas 

Ideia é facilitar o embarque e desembarque de passageiros

Ribeirão Pires regulamentou na
quinta-feira, 29 de agosto, o
embarque e desembarque de pas-
sageiros de táxi. Projeto de Lei de

autoria do vereador Amigão
D’Orto (PTC) foi aprovado pelos 17
vereadores e segue para sanção do
prefeito Kiko (PSB).

Pela proposta, fica assegurada
na cidade a circulação do transpor-
te individual para embarque e
desembarque de Passageiros
(Táxi), durante 24 horas, com ou
sem passageiros, na faixa de ôni-
bus à esquerda do Terminal
Rodoviário Municipal. 

Fora do Terminal, a Secretaria
Municipal de Transportes poderá
sinalizar com placas indicativas,
todas as vias de circulação específi-
cas, com os seguintes dizeres: "per-
mitido ônibus e táxi".

A Legislação veta o embarque e
desembarque de passageiros usuá-
rios de táxis nos corredores exclusi-
vos a direita do Terminal
Rodoviário, o qual será permitido
apenas nas faixas à esquerda.

“A Lei visa à facilitação do tráfe-
go de táxis, aumentando o número
de usuários, o que contribuirá para
a diminuição de engarrafamentos
no município”, diz o parlamentar.

Arquivo Folha

Amigão junto com taxistas na região central de Ribeirão Pires

Encontro para discutir a situação 
dos rios em Rio Grande será dia 11

O vereador Marcelo Alves, o
Marcelo Cabeleireiro (sem parti-
do), requereu para o dia 11 de
Setembro, às 14 horas, audiência
pública para tratar sobre as condi-
ções dos rios na cidade de Rio
Grande da Serra. 

Para o encontro estão convida-
dos a secretária de Obras Sandra
Malvese, a secretária de Saúde
Marilza Oliveira, o responsável
pela Vigilância Sanitária Paulo
Sérgio Venerando, entre outros
servidores municipais. 

Segundo o vereador, a medida
visa tratar sobre o contrato e a res-
ponsabilidade da Companhia de

Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - Sabesp no município. 

“Verificamos a má conservação
em que se encontram os rios que
cortam o município e a represa
Billings, onde já questionados
anteriormente, e nos foi dado
como resposta, que cerca de 78%
(setenta e oito) por cento dos
esgotos do município são devida-
mente tratados, então por qual
motivo os nossos rios seguem con-
taminados?”, questiona o verea-
dor. 

A audiência acontece na sede
da Casa Leis, Rua do Progresso,
251 - Jardim Progresso. Vereador Marcelo Alves 

Arquivo Folha
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UPA Santa Luzia de Ribeirão Pires está
sem médicos para atender a população 

A UPA Santa Luzia em
Ribeirão Pires amanheceu sem
médicos nesta segunda-feira
(02). Pacientes que procuravam
atendimento passavam pela
triagem e dependendo da clas-
sificação eram mandados para
casa. Apenas casos de urgência
e emergência eram atendidos. 

Fabiana dos Reis foi uma das
pacientes dispensadas.
“Cheguei a UPA por volta das 8
horas, passei pela triagem, o
‘rapaz’ me disse que o meu
caso não era de emergência,
então me liberou. Perguntei
para um atendente se não
poderia passar pelo médico,
porque estava com quase 39
graus de febre. Ele me respon-
deu que o médico que estava lá
era só para casos graves, de
morte”, disse a moradora do
Roncon. 

Durante toda a manhã de
ontem, usuários do sistema de
saúde municipal entraram em
contato com a Folha reclaman-

do da falta de médicos.  
A reportagem da Folha este-

ve na UPA em dois horários. Por
volta das 9 horas à informação
era a de que apenas um médico
atendia casos urgentes, a única
garantia de atendimento era a
triagem, mas quem fosse
enquadrado nos cores azul e
verde seriam orientados a pro-
curarem uma Unidade Básica
de Saúde ou um hospital de
referência. No horário de almo-
ço, a situação continuava a
mesma. 

Por telefone, sem saber que
se tratava de reportagem, aten-
dentes confirmaram a falta de
médicos, sem dar maiores
explicações, diziam que até a
“Prefeitura resolver o proble-
ma”, o atendimento seria ape-
nas casos graves.  

“Por enquanto os médicos só
irão atender casos de classifica-
ção amarela e vermelha. Quem
for verde terá que ficar aguar-
dando até eles (Prefeitura)

resolverem o problema”, disse
uma atendente. 

Ainda segunda a atendente,
não há previsão de normaliza-
ção no atendimento. 

Servidores da Saúde que
pedem anonimato disseram
que a falta de médicos está liga-
do aos atrasos no pagamento
dos profissionais terceirizados.
Apenas médicos efetivos esta-
vam trabalhando. Ainda segun-
do esses servidores, os atrasos
no pagamento da empresa con-
tratada pela Prefeitura são
comuns, e que não seria a pri-
meira vez que os profissionais
de saúde cruzaram os braços. 

A Folha tenta contato com a
Prefeitura desde a manhã de
segunda-feira para confirmar
os motivos da paralisação, mas
até o fechamento da edição
não obteve retorno. A Folha
não conseguiu contato com a
Santa Casa de Birigui, responsá-
vel pela administração da UPA
Santa Luzia.

Arquivo Folha 

Ao chegar a UPA Santa Luzia paciente era encaminhado para triagem, e dependendo do caso, liberado

Na manhã desta segunda-feira, apenas casos de emergência estavam sendo atendidos. Pacientes eram mandados para casa

Vereador Rubão 
tratou sobre problemas 
financeiros da Prefeitura
de Ribeirão Pires 

O caos financeiro da Prefeitura
de Ribeirão Pires não é segredo
para ninguém. 

Durante sessão da Câmara
Municipal em 27 de agosto, o
vereador Rubens Fernandes, o
Rubão (PSD) alertou sobre a possi-
bilidade de atraso no pagamento
dos servidores. 

“Agora dia 30 (agosto), tem
pagamento, a informação é a de
que a Prefeitura não tem dinheiro
em caixa, e pode atrasar. Temos
que ficar de olho”, disparou o par-
lamentar.  

Servidores ouvidos pela Folha
informaram que no dia 30 de agos-
to o pagamento foi efetuado, con-
tudo, o depósito não ocorreu
como de costume, foi feito no
período da manhã. 

Não só a Câmara Municipal tra-
tou sobre as contas da Prefeitura,
no dia 19 de agosto, o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo

(TCE-SP) apresentou levantamento
como parte do previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF) rela-
tivos ao período do 3º bimestre do
exercício de 2019 – meses de maio
e junho. 

A Estância, administrada pelo
prefeito Kiko Teixeira (PSB) apare-
ce com 20 alertas, em quatro dife-
rentes tipos.  

“Situação desfavorável
demonstrando tendência ao des-
cumprimento das Metas Fiscais”,
aponta um dos relatórios relativo a
Ribeirão Pires.  

Pelo levantamento, apenas
duas das 7 cidades do Grande ABC
aparecem com verde em suas con-
tas, ou seja, com pequena quanti-
dades de alertas, são elas, Rio
Grande da Serra e São Caetano do
Sul. Em pior situação está Ribeirão
Pires, Mauá, Santo André, São
Bernardo do Campo e Diadema,
todas no alerta vermelho.

Rubens Fernandes, o Rubão, vereador de Ribeirão Pires 

Arquivo Folha
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Enquanto UPA fica sem médicos, Kiko gasta
R$ 2,2 milhões ao mês com comissionados 

O mês de setembro começou
com um velho problema, falta-
ram médicos para atender na
UPA Santa Luzia.  

A segunda-feira (2) foi de
caos, pacientes sendo liberados
sem atendimento médico. O
motivo, os médicos terceirizados
cruzaram os braços. Apenas
casos de urgência e emergência
eram atendidos por profissionais
efetivos da rede municipal de
saúde.  

A Prefeitura de Ribeirão Pires
não responde aos questiona-
mentos da Folha para esclarecer
os motivos da falta de profissio-
nais na unidade. 

O caos na Saúde de Ribeirão
Pires visto neste início de sema-
na passa longe do Gabinete do
prefeito Kiko Teixeira (PSB).
Enquanto na cidade médicos
ficam sem receber, Kiko contrata
servidores sem concurso e grati-
fica aliado. 

Segundo documento enviado
à Câmara de Vereadores de
Ribeirão Pires, em resposta a
requerimento do vereador
Amigão D’Orto (PTC), o Executivo
gasta mensalmente com comis-
sionados e gratificados, o valor
de R$ 2.236.252,76, totalizando
no ano R$ 29.809.249,29, distri-
buídos entre 214 comissionados,
152 gratificados e 19 secretários
municipais. Os dados são refe-
rentes à folha de pagamento de
Julho de 2019 (veja quadro ao
lado). 

Segundo a reposta do requeri-
mento datada de 15 de agosto
de 2019, a percentagem de
Comissionados (Secretários,
Comissionados e Efetivos em
Comissão) diante a folha é de
16,77%, a percentagem diante
do orçamento, Lei n°
6.306/2018, é de 8,28%. 

Alguns salários chamam a
atenção, um Secretário-Adjunto
recebe mensalmente R$
7.008,46, um Assessor de
Gabinete I R$ 3.171,07. Já o
Chefe de Gabinete do Prefeito
Kiko tem vencimentos de R$
5.114,05, a assessoria do
Prefeito recebe R$ 4.526,62, por
servidor. 

Segundo os dados oficiais,
cada um dos 19 secretários
municipais recebe por mês o
valor de R$ 10.021,17, totalizan-
do na folha de julho, o custo de
R$ 427.820, 35.  

O Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (TCE-SP)
vem alertando a Prefeitura de
Ribeirão Pires sobre o descontro-
le financeiro do município.  

Divulgação

Kiko Teixeira, gasta milhões de reais com comissionados 

São quase R$ 30 milhões por ano com servidores contratados sem concurso público e gratificações de efetivos 

Vereador Amigão
D’Orto diz que o
Governo Municipal 
inverte as prioridades 

O vereador Amigão D’Orto
(PTC) comentou a atual situação
financeira do município de
Ribeirão Pires e classificou como
“inversão de prioridades” as
ações do prefeito Kiko Teixeira
(PSB). 

“O prefeito inverte as priori-
dades, eleva os números de
comissionados enquanto faltam
médicos para atender a popula-
ção. São 385 servidores comis-
sionados e com gratificação,
será que esse número é compa-
tível com as necessidades do
município?”, pergunta o parla-
mentar. 

Amigão segue questionando
as prioridades postas pelo pre-
feito Kiko. Na sessão ordinária
da Câmara de Vereadores no dia
27 de agosto usou a Tribuna
para tratar dos servidores
comissionados, e o descaso com

os bairros da Estância. 
“Temos que usar a nossa

força e o nosso poder de convo-
car (servidores comissionados),
porque assim como nós, são
funcionários do povo, é mais de
R$ 2,2 milhões por mês em car-
gos de comissão para não ter o
calceteiro no Parque Aliança, na
Vila Sueli. No Centro da cidade
estão cortando grama todos os
dias na Kaethe Richers, tem um
funcionário direto na Rodoviária
cortando grama, enquanto em
Ouro Fino Paulista, no Parque
Aliança, na Vila Gomes, o mato
tá na rua, tá crescendo. Por que
criar essa diferença entre o
Centro da cidade e bairros?”,
indaga. 

Ainda segundo o vereador,
nesta semana estará solicitando
informações sobre o que está
ocorrendo na UPA Santa Luzia. 

Amigão D’Orto questiona forma de governar do prefeito municipal 

Arquivo Folha
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A Prefeitura de Rio Grande da
Serra realizou no último sábado
(31), através da equipe Pintou
Limpeza, da Secretaria de
Serviços Urbanos, mais uma
operação Cata-Bagulho em Rio
Grande da Serra, que abrangeu
as vilas Figueiredo, Albano,
Arnoud, Jardim Maria Paula e
Centro.

No mesmo dia, na EMEB
Primeira-Dama Zulmira Jardim

Teixeira, no Centro, aconteceu
outra edição do Programa
Prefeitura nos Bairros, que ofe-
receu, das 9h às 13h, diversas
ações e serviços gratuitos para a
população.

Foram realizados serviços
variados, como aferição de pres-
são arterial e dextro, com 90
atendimentos cada, e orienta-
ção dos funcionários da Saúde
para a prevenção da dengue.

Foram feitos 3 atendimentos no
setor de Cadastro Único, além
de esclarecimentos de dúvidas
pelos servidores da Cidadania e
Inclusão Social. Também foram
contabilizados 25 cortes de
cabelo, além de maquiagem,
apresentações de Zumba e do
grupo da Melhor Idade, entre
outros.

Prefeitura nos bairros
leva serviço à população

Fotos: Divulgação

Operação Cata-Bagulho tem por objetivo deixar os bairros mais limpos

Proposta em RGS é manter os bairros limpos e levar serviços para a população

Saúde no Prefeitura nos Bairros 
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No último sábado (31), a
vice-prefeita e secretária de
Saúde, Professora Marilza
compareceu à UBS Central de
Rio Grande da Serra para
acompanhar as 13 vasectomias
que foram oferecidas no local
pela Prefeitura. Os procedi-
mentos microcirúrgicos dão
continuidade às ações pratica-
das em junho deste ano, quan-
do foram feitas 24 vasecto-
mias.  Já para o próximo dia 14
de setembro (sábado), estão

agendadas mais 15 vasecto-
mias.

A ação deriva de parceria
entre a Prefeitura Municipal de
Rio Grande da Serra, através
da Secretaria Municipal de
Saúde, e o Hospital São
Cristóvão. Todos os pacientes
estavam em uma fila de espera
para a realização dos procedi-
mentos.

“A ação é uma forma de
priorizar o atendimento à
população, seguindo o nosso

objetivo de oferecer um servi-
ço de qualidade aos pacientes
das nossas unidades”, desta-
cou Marilza.

Nos três primeiros sábados
de junho foram realizadas 36
microcirurgias na UBS Central
de Rio Grande da Serra. 

Entre os procedimentos
estavam remoções de verru-
gas, manchas e pequenos cis-
tos, além de cirurgia de vasec-
tomia.

UBS Central de RGS
realiza micro-cirurgias 

Fotos: Divulgação

Sala na unidade foi equipada para a realização das pequenas intervenções 

Procedimentos são realizados atendendo indições dos médicos da cidade 

Marilza durante a ação médica 
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Alunos dos 8º e 9° anos do
Ensino Fundamental II da E.M.
Sebastião Vayego de Carvalho,
de Ouro Fino Paulista, e da E.M.
Engenheiro Carlos Rohm –
Unidade I,  estão conhecendo de
perto o trabalho do Poder
Legislativo e as dependências da
Câmara Municipal de Ribeirão
Pires, por meio do programa

“Alunos no Legislativo”.
O programa, de autoria da

Mesa Diretora, teve início em
agosto. A ação de cunho educa-
cional foi instituída por meio da
Lei Municipal nº 6.377, com
objetivo de fortalecer a transpa-
rência das ações realizadas na
Casa, além de estimular a partici-
pação popular dos jovens e seu

interesse pela política. 
Nessa semana, dias 27 e 29 de

agosto, o programa contemplou
cerca de 45 estudantes.
Acompanhados pelo presidente
da Câmara, Archeson Teixeira
(PTB), grupo da E.M. Eng. Carlos
Rohm I simulou, no Plenário da
Câmara, uma sessão ordinária.
Já nessa quinta-feira, dia 29 de
agosto, os estudantes da E.M.
Sebastião Vayego de Carvalho
acompanharam de perto uma
sessão com os 17 vereadores da
Casa de Leis. A visita foi guiada
por funcionários da Câmara que
explicaram sobre as atribuições
do vereador.

A aluna Ana Julia Giroldo, de
14 anos, que foi a presidente da
sessão durante a simulação, ado-
rou participar. “Eu não tinha
ideia que o trabalho todo é regi-
do por leis. Achava que tudo era
superficial. Agora vi que é muito
sério”, disse.

Até o final de outubro, cerca
de 390 alunos das duas escolas
municipais participarão do
Programa.

Projeto aproxima alunos
do Poder Legislativo

Divulgação

Estudantes durante a sessão na Casa de Leis de Ribeirão Pires 

Cerca de 390 estudantes participam de visitas monitoradas na Câmara de RP
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Alunos de Robótica de 
RGS começam a trabalhar
com tablet nas aulas

Projeto é desenvolvido pela Prefeitura, através da Secretaria de Educação 

Neste primeiro mês pós-férias,
os alunos do 4º e 5º anos de
Robótica Educacional de Rio
Grande da Serrra começaram a tra-
balhar com tablet durante as aulas.

Os alunos do 8º e 9º anos também
passaram a utilizar o equipamento
nas aulas.

Com isso, aprenderam a realizar
a leitura de Makercode - código de

identificação digital - do aluno,
além de praticarem atividades de
visualização das peças e responsa-
bilidades de cada membro da equi-
pe da mesa: Líder, Programador,
Construtor e Organizador.

Com a utilização dos Tablets aulas ficam mais dinâmicas e interativas

Fotos: D
ivulgação

Tablets promovem conectividade 
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Na última quinta-feira (29), a
Câmara Municipal de Ribeirão
Pires homenageou as forças de
segurança pública - Polícia Civil,
Polícia Militar e Guarda Civil
Municipal - pelo bom trabalho
desempenhado a favor da redução
dos indicadores criminais. A medi-
da partiu do vereador Amaury Dias
(PV), e a cerimônia ocorreu
momentos antes da 23ª sessão

ordinária.  
O Tenente Coronel Carmo

Júnior foi um dos homenageados
pela Câmara Municipal. Carmo
Júnior dedicou sua carreira à
Segurança Pública de Ribeirão
Pires e municípios vizinhos.  A
homenagem também contou com
a presença do Comandante da
Guarda Civil Municipal, Sandro
Torres e com o Capitão da Polícia

Militar, Eder Lima.  
Em virtude de outros compro-

missos, o delegado titular do muni-
cípio, doutor Wagner Milhardo,
não pode comparecer ao evento e
foi representado pelo delegado de
plantão, doutor Fábio Martelli,
durante o recebimento da certifi-
cação honrosa pelos relevantes
serviços prestados ao município.  

“Pessoas diferentes e que tra-
balham com excelência, merecem
reconhecimento e hoje fica aqui
uma singela homenagem aos tra-
balhos desempenhados por todos
esses anos”, discursou Amaury
Dias. 

Com um trabalho conjunto
entre as forças policiais da cidade,
Ribeirão Pires continua apresen-
tando quedas nos índices de crimi-
nalidade e está entre as trinta cida-
des mais seguras do país, segundo
o Atlas da Violência - divulgado em
agosto. O estudo, realizado pelo
Ipea - Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada, avaliou os
registros de homicídios em cidades
com mais de 100 mil habitantes. A
Estância ocupa a 28ª colocação
entre 310 cidades brasileiras.

Câmara Municipal homenageia Forças de
Segurança Pública pelo bom desempenho

Redes Sociais/Am
aury Dias 

Redes Sociais/Am
aury Dias 

Redes Sociais/Am
aury Dias 

Redes Sociais/Am
aury Dias 

Redes Sociais/Am
aury Dias 

Homenagem ocorreu durante a sessão ordinária da última quinta-feira

Doutor Fábio Martelli Comandante Sandro Torres

Capitão da PM, Eder Lima Tenente Coronel Carmo Júnior

Representantes das Polícias Civil, Militar e da Guarda Civil Municipal recebem certificados de menção honrosa
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Dupla rouba veículo na
Vila Caiçara

Na manhã do último dia 20, um
homem teve o seu veículo rouba-
do por dois indivíduos na Rua
Paulo Candido – Vila Caiçara, em
Ribeirão Pires.

Segundo o boletim de ocorrên-
cia, estacionou o veículo na via
pública quando foi abordado por
dois indivíduos que estavam em
uma moto, os quais sob grave
ameaça e portando uma arma de
fogo, subtraíram o veículo. 

O caso está sendo investigado
pelo distrito policial de Ribeirão
Pires.

Câmera de segurança é 
furtada em banco

Um estabelecimento bancário
situado na Avenida Francisco
Monteiro foi alvo de bandidos na
madrugada do último dia 19. 

Conforme ocorrência registra-
da pelo representante do banco, o
local teve a vidraça quebrada e
uma câmera de segurança, da área
externa, furtada.  O representante
irá encaminhar as imagens de
segurança das demais câmeras
para o setor de investigação da
delegacia, a fim de identificarem a
identidade dos infratores.

Mulher é vítima de agressão
por parte de namorado

Uma jovem de 20 anos foi víti-
ma de agressão por parte do seu
namorado após uma discussão na
noite do último dia 20.

Segundo o  boletim de ocorrên-
cia, a vítima relatou  que estava
em um relacionamento de cinco
anos com um homem, o qual foi
autor de uma traição envolvendo
sua co-cunhada, deste fato gerou-
se uma discussão entre os dois,
vindo o autor então a agredi-la,
resultando em lesões corporais.  A
vítima foi atendida pela UPA Santa
Luzia onde foi medicada e orienta-
da a comparecer a Delegacia de
Ribeirão Pires, onde foi realizado o
requerimento de medida proteti-
va e o encaminhamento da inves-
tigação sob a Lei Maria da Penha.

Polícia Militar recupera 
veículo furtado no Jd. Serrano
No último dia 30, a Polícia

Militar localizou  um veículo que
havia sido furtado na manhã do
mesmo dia. Segundo informações,
o carro estava em estado de aban-
dono na Rua Pitangas, com danos
no painel, na ignição e no compar-
timento do motor. O estepe do
carro foi levado pelos criminosos. 

80 quilos de drogas 
são incinerados pela 
Polícia Civil da Estância

O procedimento padrão reuniu apreensões da Seccional de Santo André 

Os mais de 80 quilos de entor-
pecentes apreendidos pela
Polícia Civil de Ribeirão Pires
foram incinerados juntamente
com as demais drogas recolhidas
por outras delegacias da
Seccional de Santo André, na
cidade de Cosmópolis, no interior
de São Paulo. O procedimento
padrão da Secretaria de
Segurança Pública ocorreu no
final do primeiro semestre de
2019. 

O trabalho de incineração
ocorre geralmente uma vez ao
ano e tem como principal objeti-
vo esvaziar os depósitos onde os
entorpecentes apreendidos
durante ocorrências e operações
de cada cidade são armazenados.  

Representantes do Distrito
Policial de Ribeirão Pires estive-
ram presentes e acompanharam
todo o processo de incineração,
além de representante do
Ministério Público e a Vigilância
Sanitária. 

Estima-se que a quantidade de
entorpecentes apreendidos por
todas as delegacias da Seccional
de Santo André foi de cerca de
três toneladas.  

Também no final do primeiro
semestre deste ano, policiais civis
do Denarc incineraram mais de
uma tonelada de entorpecentes
em um forno que pertence a
Central de Tratamento de
Resíduos do município de Mauá. 

Apenas neste ano, o Denarc foi
responsável pela incineração de
nove toneladas de drogas.

Divulgação/ Polícia Ciivl
Divulgação/ Polícia Ciivl

Representantes do DP de Ribeirão Pires estiveram no local

A incineração ocorreu em Cosmópolis, no interior de São Paulo 

Um motorista de 37 anos mor-
reu após colidir frontalmente com
outro veículo, na Avenida José
Belo, em Rio Grande da Serra, na
madrugada do último domingo
(1). Cléber Fonseca dos Santos
chegou a receber os primeiros
socorros ainda no local, mas mor-
reu à caminho do Hospital Nardini,
em Mauá.

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, a vítima seguia
pela via sentido Centro quando
teria invadido a pista contrária e
atingido o carro em que seguiam o
motorista J.F.S. e a jovem de 22
anos G.A.A.S. Ambos tiveram leves
escoriações e foram liberados logo
após o ocorrido.

Cléber Fonseca recebeu os pri-
meiros socorros no local, no
entanto não resistiu aos ferimen-
tos e morreu à caminho do
Hospital Nardini, em Mauá. 

As possíveis causas do acidente
ainda serão apuradas, entretanto,
a Polícia Militar constatou,
momentos após o acidente, que o
condutor J.S.F não apresentava
quaisquer indícios de anormalida-
de. 

Acidentes na Estância
O último final de semana tam-

bém foi marcado por acidentes de

trânsito em Ribeirão Pires. Em
nenhum dos casos houve o regis-
tro de vítimas fatais. 

O primeiro incidente ocorreu
ainda na madrugada de sexta-feira
(30), quando um motorista capo-
tou o veículo ao cochilar no volan-
te, na Avenida Humberto de
Campos. O homem teria subido no
canteiro central e arrancado o
poste de iluminação. Equipes de
Trânsito sinalizaram o local e aju-
daram a conduzir o fluxo de veícu-
los até a retirada do carro tomba-
do pelo guincho municipal. 

A Estrada do Sapopemba regis-
trou dois acidentes - o primeiro
deles na noite de sábado (31) -
quando um veículo bateu em um
barranco após um dos pneus
estourar. Segundo informações,
os quatro ocupantes - possivel-
mente duas crianças e dois adultos
-  foram levados à UPA por uma
pessoa que passava pelo local. 

Já no domingo (1), um automó-
vel caiu dentro de um córrego,
após rodar na via. O carro era ocu-
pado por um casal, tendo a
mulher apresentado convulsões
após o ocorrido. Unidades de
emergência compareceram ao
local e prestaram atendimento às
vítimas. 

Um dos semáforos da principal
avenida da cidade - a Francisco
Monteiro - foi alvo de vândalos na
noite do último sábado (31). 

Segundo informações da página
da Secretaria de Transportes e
Trânsito, o equipamento que fica
próximo a Pista de Skate ficou tra-
vado no sinal vermelho após um
curto ocasionado por colocarem
pedaços de palitos e arames den-
tro da botoeira de pedestres. Foi
constatado que a CPU do equipa-
mento havia sido danificada, fican-
do no amarelo piscante durante o
decorrer do dia. A manutenção foi
realizada na segunda-feira (2). 

Motorista morre em 
acidente na José Belo

Semáforo na Avenida Francisco
Monteiro é alvo de vandalismo

Equipes permaneceram no local para averiguar o ocorrido
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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!

Jantar em comemoração ao Dia do Advogado, comemorado 
no Espaço Monte Castelo Eventos na cidade de Mauá 

União Fraterna de
Ribeirão Pires realizou
sua Noite da Sopa
no último dia 31

Fotos W
anderlei Bressan

Fotos W
anderlei Bressan



1177PPuubblliicciiddaaddee FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  0033  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22001199



1188 TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  0033  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22001199SSoocciiaallFFoollhhaa  

Você também pode ter suas fotos publicadas no Giro da Folha, envie para o nosso Whats 99654-3215. Não esqueça da legenda!

Rotary Clube de Ribeirão Pires festejou 60 anos de fundação
com Jantar Dançante no último dia 23
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Escola Estadual Cassiano
Ricardo realizará no próximo dia
14 a Festa da Primavera, na Vila
Figueiredo, em Rio Grande da
Serra. O evento será das 13h às
17h, organizado pela direção
escolar composta por Gracia
Bizio e Vanessa Gabriel, junta-
mente com o corpo docente. 

A escola sediará a Feira de
Artesanato com a participação de
moradores da região, que utiliza-
rão o espaço para expor os seus
trabalhos. Além da participação
das artesãs do Fundo Social de

Solidariedade de Ribeirão Pires e
do projeto Mulheres em Ação.

O espaço contará também
com área gastronômica, com bar-
racas de brigadeiros, bolos, pas-
teis e churrasco grego. Durante o
evento, será realizado um Show
de Talentos em parceria com a
Escola de Música Luc Art’s, que
contará com apresentação de
balé infantil, dança e música ins-
trumental. Durante o show have-
rá premiações para os três
melhores colocados.

Os visitantes poderão presti-

giar uma apresentação especial,
composta por um grupo de ex-
alunos que irão se reunir após 20
anos, no palco da escola para
celebrar a Festa da Primavera. 

A instituição é situada na Rua
Agostinho Cardoso, s/nº - Vila
Figueiredo, em frente ao Fórum
de Rio Grande da Serra. O evento
é aberto ao público.

O evento recebe o apoio de
Sharles da Feneme, TSEL Torres
solução em limpeza de estofa-
dos, Escola de Música Luc Art’s e
Biju da Pastelaria.

Escola de RGS festeja
a chegada da Primavera  

Foot: Divulgação

Professores da escola acompanhados pela direção

A escola Cassiano Ricardo abrirá as portas no dia 14 para receber a população
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O Grupo Universidade Brasil
em parceria com Exército
Brasileiro receberá em cada
faculdade do grupo uma família
vinda da Venezuela, onde cada
unidade oferecerá moradia e tra-
balho para que possam iniciar
uma nova vida no Brasil. A FRP –
Faculdade de Ribeirão Pires, por

ser mantida pela Universidade
Brasil, foi selecionada para parti-
cipar deste projeto. 

No próximo dia 16 de setem-
bro a FRP receberá um casal de
venezuelanos através do
Projeto. “Acreditamos e confia-
mos que serão muito bem aco-
lhidos em nossa cidade, onde

passará a ser seu novo lar. O
casal terá moradia dentro da
estrutura da faculdade, além de
caseiros, serão contratados
como funcionários na institui-
ção. Que este projeto idealizado
pelo Grupo Universidade Brasil,
por intermédio da FRP seja um
incentivo a toda população e um
marco na história cidade”,
comenta Dra. Eliana Vileide
Guardabassio, diretora da
Faculdade Ribeirão Pires.  

Para que a Ação Social seja
concretizada, a organização
pede apoio por intermédio de
empresas ou doações individuais
para conseguir a arrecadação de
móveis, utensílios domésticos,
roupas, calçados, produtos de
higiene pessoal e de limpeza.
Além de alimentos não-perecí-
veis.  O contato com a organiza-
ção pode ser realizado pelo
WhatsApp 97205-1605 ou pelo
telefone 4822-7857.

Hoje, o projeto é realizado na
Estância pelos funcionários da
FRP. “Por isso toda ajuda é bem-
vinda”, finaliza Eliana Vileide. 

Projeto Acolhe Brasil 
mobiliza apoio a refugiados  

Foot: Divulgação

Profissionais da FRP são os apoiadores do Projeto Acolhe Brasil em RP

Ação social visa dar moradia e uma vida nova à família de refugiados
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Na próxima quarta-feira (4) o
Pontos MIS de Rio Grande da Serra
exibirá o filme nacional “A Cidade

Onde Envelheço”. Serão três ses-
sões no Teatro Municipal Primeira-
Dama Zulmira Jardim Teixeira, no

Centro: às 9h, às 14h e às 18h30. A
classificação indicativa é de 12
anos.

O filme conta a história de
Teresa (Elizabete Francisca Santos)
uma jovem portuguesa que decide
deixar o país para morar no Brasil.
Ela vai direto para a casa de
Francisca (Francisca Manuel), uma
amiga também portuguesa que, há
quase um ano, mora em Belo
Horizonte. Por mais que tenha
aceitado abrigá-la, Francisca está
temerosa sobre como será o conví-
vio entre elas, já que aprecia a soli-
dão e a independência que dispõe.
Entretanto, logo o jeito descontraí-
do e espevitado de Teresa a conta-
gia, nascendo uma forte ligação
entre elas.

O teatro fica na avenida Dom
Pedro I, s/nº, Centro, Rio Grande
da Serra.

“A Cidade Onde Envelheço”
em Rio Grande da Serra 

Foot: Divulgação

Não há necessidade da retirada de ingresso antecipado 

Atração é gratuita no Teatro Municipal 

Festa das Associações
de Moradores de RP

A Prefeitura da Estância
Turística de Ribeirão Pires promo-
verá a 2ª Festa das Associações de
Moradores, no dia 8 de setembro,
das 12h às 22h, na Tenda
Multicultural do Complexo Ayrton
Senna (Avenida Prefeito Valdírio
Prisco, 193 – região central da cida-
de). O evento, promovido pela
Secretaria de Participação e
Inclusão Social, em parceria com as
Associações de Moradores do
município, celebrará a integração
de comunidades. A entrada é gra-
tuita.

Cada Associação terá chalé para
comercializar diversas opções de
produtos entre doces e salgados:
pastel, batata frita, caldos, churras-
co no espeto, lanches, baião de
dois, fondue, entre outras.

O valor arrecadado com as ven-
das será revertido aos projetos
desenvolvidos pelos grupos de

moradores nos bairros. Ao todo,
dez Associações de moradores
participam do evento: Jardim
Aprazível; Ouro Fino; Vila
Marquesa; Jardim Alvorada;
Planalto Bela Vista; São
Caetaninho; Jardim Caçula; Quarta
Divisão; Parque das Fontes e Vila
Suíssa.

Para animar o público, DJ tocará
sucessos dos anos 70, 80, 90, 2000,
além de pop, rock e dance.

“A Festa das Associações de
moradores estimula a integração
da comunidade com o Poder
Público. Temos um trabalho per-
manente de diálogo com as entida-
des de cada bairro, com o objetivo
de conhecer as demandas da
população, fortalecer os vínculos e
buscar soluções conjuntas”, expli-
cou a secretária de Participação,
Acessibilidade e Inclusão Social de
Ribeirão Pires, Elza da Silva Carlos.

Cursos grátis de Violão e Violino
A Prefeitura da Estância

Turística Ribeirão Pires realiza-
rá entre os dias 2 e 20 de
setembro, as inscrições para os

cursos gratuitos de Violino e
Violão. 

Os interessados deverão
comparecer ao Centro Cultural

da cidade, localizado na Rua
Dr. Yutaka Ishihara, 220 –
Jardim Pastoril, de segunda a
sexta-feira, das 8h às 17h.

15º Passeio Inclusivo
Estão abertas as inscrições

para o 15º Passeio Inclusivo do
Jeep Clube de Ribeirão Pires, pro-
gramado para o dia 29 de setem-
bro, no Pilar Park.

Os interessados em participar
da ação devem se inscrever até

essa sexta-feira, dia 6, na sede da
Secretaria de Participação e
Inclusão Social (SPAIS), localizada
no Paço Municipal (Rua Miguel
Prisco, 288 – Centro), das 8h às
17h, ou pelo telefone 4828-9822.
As vagas são limitadas.
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O time de handebol femini-
no de Ribeirão Pires conquis-
tou mais um importante título.
Nesse sábado, dia 31, a equipe
ribeirão-pirense foi medalha
de ouro no Desafio Jandaia da
Federação Paulista de
Handebol. A final da competi-
ção aconteceu em Alphaville.

A equipe jogou pelo título
contra o UniSantana, vencendo
a partida por 27 X 25.  O time
ribeirão-pirense é formado por
18 atletas, além de comissão
técnica representada pelos
professores Martin Fonseca e
Fábio Freitas.

Além do título do Desafio
Jandaia de Handebol, as meni-
nas do time de Ribeirão Pires
são tricampeãs (2015, 2017 e
2018) pela Liga Paulistana.

Handebol de Ribeirão
Pires conquista ouro 

Foto: Divulgação

Time vencedor do Desafio Jandaia da Federação Paulista de Handebol

A final da competição aconteceu em Alphaville

I Semana de Educação Física em RP
A Prefeitura de Ribeirão Pires

e a Faculdade ENAU realizam  a I
Semana Municipal de Educação
Física, entre os dias 2 e 7 de
setembro, intitulada I Jornada de

Educação Física do município.
Com programação gratuita,
moradores e profissionais pode-
rão participar de palestras e
debates sobre temas relaciona-

dos ao emprego de tecnologia
em atividades esportivas; aulas
abertas de dança e ginástica; e
corrida noturna. Para saber mais:
ribeiraopires.sp.gov.br.

Sebastião Vayego é
campeã de Queimada

A Escola Municipal Sebastião
Vayego de Carvalho, de Ouro
Fino, sagrou-se campeã do I
Festival de Queimada da rede
municipal de ensino de Ribeirão
Pires. A grande final foi disputa-
da no dia 29, com a turma da
E.M Yoshihiko Narita, do Santa
Luzia. Os jogos aconteceram na
Tenda Multicultural do
Complexo Ayrton Senna.

Com o objetivo de incentivar
a interação entre os alunos e
proporcionar aos estudantes a
prática esportiva, a Prefeitura,
por meio da Secretaria de
Educação, promoveu durante
essa semana o evento esportivo

educacional.  
A ação, organizada pela

Coordenadoria Pedagógica do
município, envolveu nove esco-
las e cerca de 110 estudantes do
5º ano do Ensino Fundamental.
O terceiro lugar foi conquistado
pela escola E.M. Manoel Baptista
da Silva, do Jardim Esperança.

A queimada é um jogo espor-
tivo muito usado como brinca-
deira infantil. O material utiliza-
do é uma bola de borracha, de
tamanho médio. O local do jogo
é um terreno plano, de forma
retangular. As regras são simples
e o objetivo é eliminar a equipe
oposta.

Foto: Divulgação

Equipe campeã do Primeiro Festival de Queimada de Ribeirão Pires 
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