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Carreta da
Mamografia
inicia hoje
atendimento
em Ribeirão

Vinicius se entregou na 6ª feira Ação é do Governo do Estado

Local fica na Praça da Bíblia

Acusado de tentar
matar namorada se
entrega em Ribeirão

Fábrica
de pão é
interditada
na Estância

Streetball
ganha
espaço
no Esporte
de RGS

Segundo relatório do
Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, a
Prefeitura de Ribeirão Pires
estimou arrecadar em 2019
R$ 374.399.716,64, contudo
nos oito primeiros meses do
ano arrecadou R$
204.253.115,09, acumulan-
do um déficit no período de
R$ 170.146.601,55.
A análise dos números

mostra que, em média, nos
oito primeirosmeses do ano,
a Prefeitura arrecadou R$
25.531.639,38/mês, o que
estimaumaarrecadação glo-
bal até dezembro de R$
306.379.672,61, finalizando
o ano de 2019 com um défi-
cit de R$ 68.020.044,03.

RP pode fechar ano com
R$ 70 milhões de déficit
nas contas públicas
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Debater o Orçamento é preciso 
Na próxima sexta-feira, às 14 horas,

na Câmara de Vereadores de Ribeirão
Pires, acontece a Audiência Pública para
debater o Orçamento da cidade para o
ano de 2020. O encontro é previsto em
legislação e aberto para que qualquer
cidadão possa expressar suas opiniões
referentes aos gastos da cida-
de. 
A participação da sociedade

é fundamental para que o cro-
nograma de investimentos e
serviços alcancem o maior
número de pessoas possíveis. 
Apesar de parecer algo técnico, o

Orçamento é a peça que garante o valor
que será investido em temas que afe-
tam diretamente a população, como
Saúde, Educação e Segurança, por
exemplo. Até o corte do mato em frente
à casa de um morador, passa pelo valor
garantido na peça orçamentária.

Portanto, é dever de cada cidadão
acompanhar de perto a discussão, caso
o contrário, não poderá reclamar quan-
do lhe for dito que não há verba para
realização dos serviços.
Nesta proposta de Orçamento para

2020, dois tópicos chamam a atenção, o
maior valor para gastar no
Gabinete do Prefeito e a
diminuição dos investimentos
na Secretaria de Transporte,
responsável por organizar o
trânsito do município.

Será que essa indicação é correta? É
mais benéfico para o povo de Ribeirão
Pires gastar com o Gabinete do Prefeito
Kiko Teixeira (PSB) ou no setor de
Trânsito? Esse é um dos temas que
pode ser debatido através da Audiência
Pública. 
Faça valer o seu direito de cidadão,

compareça no debate e coloque a sua

“É dever de 
cada cidadão”

E d i t o r i a l  

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

CCiirruurrggiiaa  BBaarriiááttrriiccaa::  
ttééccnniiccaass  cciirrúúrrggiiccaass

Durante a última década, a
cirurgia de perda de peso tem
sido continuamente aperfei-
çoada para melhorar os resul-
tados e minimizar os riscos.

Hoje, os cirurgiões bariátri-
cos têm acesso a um conjunto
substancial de dados clínicos
que suportam o uso da cirur-
gia como um tratamento segu-

ro e eficaz para perda de peso,
quando há retorno do pacien-
te de que os métodos tradicio-
nais de emagrecimento falha-
ram. 

Confira alguns dos proble-
mas de saúde causados pela
obesidade: câncer, derrame,
doenças do coração, pressão
alta, colesterol alto, diabetes
tipo2, doença renal, infertili-
dade, artrite, apneia do sono e
outros.

Confira as duas técnicas
mais utilizadas:

A técnica de cirurgia bypass
gástrico, também conhecido
por bypass em Y de Roux ou
cirurgia de Fobi-Capella, é um
tipo de cirurgia bariátrica que
pode levar à perda de até 70%
do peso inicial e consiste no
grampeamento do intestino,
utilizado para criar uma
pequena bolsa na parte supe-
rior do estômago que restrin-
ge a quantidade de alimento
capaz de ser consumido. 

Uma parte do intestino del-
gado é desviada, retardando a

mistura do alimento com os
sucos digestivos para evitar a
absorção calórica completa. 

Na técnica de gastrectomia
vertical, usa-se o grampea-
mento para criar um tubo fino
no estômago, o restante do
estômago é removido; restrin-
gindo a ingestão de alimento;
a disposição e a absorção são
normais; não reversível.

Essa intervenção também
provoca uma boa perda de
peso, comparável à do by-pass
gástrico e maior que a propor-
cionada pela banda gástrica
ajustável.

As duas técnicas são reali-
zadas por videolaparoscopia,
que é uma técnica cirúrgica
minimamente invasiva realiza-
da por auxílio de uma endocâ-
mera no abdômen.

Emilio Hugo 
Ramalho de Abreu

Médico e cirurgião bariátri-
co. Especialista em cirurgia
bariátrica, cirurgia geral e
vídeo laparoscópica na Clínica
de Obesidade DNA.

CRM: 143.891
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Que o presidente da Câmara
de Ribeirão Pires, Rato Teixeira
(PTB), entrou na briga pelo
Executivo da Estância em 2020. 

*** 

Que Rato é sobrinho do prefei-
to Kiko Teixeira (PSB), e pode vir a
compor a chapa do Governo, caso
o prefeito não saia à reeleição. 

*** 
Que a possibilidade vem

ganhando força dentro do grupo
político do prefeito da Estância. 

***

Que a possibilidade ainda é a
segunda opção do chefe do
Executivo que gostaria de ver a
esposa e primeira-dama da cida-
de, Flávia Dotto (PSDB) na chapa
majoritária. 

*** 

Que o Paço teria fechado com
o vice-prefeito, Gabriel Roncon
(PTB) para encabeçar a chapa se
Kiko não puder disputar. 

*** 
Que a dobradinha ideal seria

Gabriel Roncon e Flávia Dotto,
prefeito e vice-prefeito. 

*** 
Que a possibilidade esbarra no

fato de que para Flávia ser candi-
data, o prefeito teria de renunciar
ao cargo, o que atrapalharia a
estratégia de campanha. 

*** 
Que esse fato, faz com que

Rato Teixeira ganhe força e possa
ser o indicado do tio na chapa
majoritária.         

Que se Rato for mesmo confir-
mado na dobradinha, o fato irá
remeter ao outro Teixeira, o ex-
prefeito de Rio Grande da Serra,
José Teixeira (PSL). 

*** 
Que quando Zé Teixeira, como

é conhecido na cidade, foi prefei-
to, iniciou Kiko na vida pública.
Kiko chegou a presidência da
Câmara e partiu para o Executivo
da cidade. 

*** 
Que a estratégia da família

Teixeira está bem próxima de se
repetir em Ribeirão Pires. 

***          

Que outro legislador pensa em
ficar com a vaga de vice-prefeito
na chapa governista. O
Republicano, vereador Silvino de
Castro, não esconde de ninguém a
intenção de chegar ao Paço
Municipal. 

*** 
Que o parlamentar só não

trata sobre o tema em público
devido ao partido sustentar que
terá candidatura própria ao majo-
ritário. A costura do PRB para
levar o nome de Silvino ao prefeito
Kiko está sendo feito através de
lideranças estaduais. 

*** 
Que apesar das movimenta-

ções, o tema só será tratado aber-
tamente pelo Governo no próximo
ano, após a decisão final de Kiko
Teixeira. 

*** 

Que se por um lado Kiko ainda
é dúvida, sem nenhuma dúvida
está João Mancuso, líder regional
do Podemos. 

***
Que o político tem dito que terá

uma chapa competitiva de verea-
dores e fará uma grande bancada
na Casa Legislativa de RP.

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

Amigão cobra solução
para os apagões 
em Ribeirão Pires 
“É um absurdo termos que passar mais quatro anos sem uma solução” -  Amigão

Os constantes apagões de
ruas em Ribeirão Pires conti-
nuam sendo tema de debate
por parte da população e da
Câmara de Vereadores.
Moradores de diversos bairros
e até da região central da
Estância seguem reclamando da
falta de manutenção do sistema
de iluminação pública. Até
mesmo a rua onde está o
Hospital e Maternidade São

Lucas, localizado em bairro
nobre de Ribeirão Pires, ficou
às escuras.

Diante do problema recor-
rente, o vereador Amigão
D’Orto (PTC) questionou a
Prefeitura Municipal e os verea-
dores para que todos traba-
lhem para uma solução definiti-
va da escuridão que assola o
município.

“Estamos indo para o quarto

ano de mandato, e sessão após
sessão vejo vereadores aqui
cobrando sobre a iluminação
pública do município. Vejo
moradores postando nas redes
sociais sobre a iluminação
pública, sobre o apagão que
estamos sofrendo, e qual a res-
posta (da Prefeitura)? Sempre a
mesma: vazia”.

Para Amigão é preciso que o
prefeito Kiko Teixeira (PSB)
tome providências e que os
vereadores cobrem da
Administração a resolução do
problema.

“Na gestão passada já teve
apagão, na gestão atual tem
apagão, até quando a gente vai
ficar calado? Até quando vamos
aceitar isso?”, indaga o verea-
dor.

Amigão pontua que desde o
início do mandato do prefeito
Kiko é prometido que a falta de
manutenção será sanada, e que
até a empresa foi trocada, mas
até o momento em vão. 

“Essa empresa que está hoje,
ninguém sabe qual é, qual o seu
endereço. É um absurdo termos
que passar mais quatro anos
sem ter uma solução para este
problema ligado a segurança”.

Amigão questiona o prefeito Kiko sobre a falta de iluminação pública 

Fotos: Reprodução vídeo

O prefeito de Ribeirão Pires,
Kiko Teixeira (PSB), se reuniu ainda
em outubro, com o presidente do
Sindicato das Empresas de
Hospedagem e Alimentação do
Grande ABC (SEHAL), Carlos
Roberto Moura; e o diretor jurídico

da entidade, João Manoel Pinto
Neto. Durante o encontro, debate-
ram ações de fomento ao setor
hoteleiro e gastronômico em
Ribeirão Pires e na região. 

“Estamos estreitando o diálogo
com lideranças, representantes e

empresários nessa área, como
forma de apresentar o potencial de
nossa cidade, atrair novos investi-
mentos privados e estimular o
crescimento das atividades econô-
micas no município”, disse o pre-
feito.

RP busca parcerias para o setor
do Turismo em Ribeirão Pires
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A Câmara Municipal de
Ribeirão Pires agendou para a
próxima sexta-feira (8), às 14
horas, Audiência Pública para
debater a proposta de
Orçamento da cidade para o ano
de quem. Pela Lei enviada pelo
prefeito Kiko Teixeira (PSB), a
previsão de arrecadação em
2020 é de R$ 372.751.000,00. 

A Audiência Pública está pre-
vista em Lei, qualquer cidadão
pode participar e levar suas
sugestões de investimentos.
Após a deliberação da audiência
é que a proposta Orçamentária é
fechada e segue para votação no
Legislativo. 

Dados do Tribunal de Contas
que analisou os resultados finan-

ceiros das prefeituras de São
Paulo do segundo quadrimestre
mostra que a Estância poderá
terminar o ano de 2019 com um
déficit de cerca de R$ 70
milhões. 

Segundo o relatório, a
Prefeitura de Ribeirão Pires esti-
mou arrecadar este ano R$
374.399.716,64, contudo nos

oito primeiros meses do ano
arrecadou R$ 204.253.115,09,
acumulando um déficit no perío-
do de R$ 170.146.601,55.  

A análise dos números mostra
que, em média, nos oito primei-
ros meses do ano, a Prefeitura
arrecadou R$ 25.531.639,38
mês, o que estima uma arreca-
dação global até dezembro de
R$  306.379.672,61, finalizando
o ano de 2019 com um déficit de
R$ 68.020.044,03. 

A estimativa maior de recebi-
mento compromete os serviços
públicos da cidade, tendo em
vista que com o recebimento a
menor, o prefeito corta verbas e
remaneja os valores destinados
para as secretarias, diminuindo
investimentos em áreas impor-
tantes à população. E para 2020,
Kiko Teixeira já demonstra que
algumas prioridades passam
longe do interesse público, o
prefeito aumentou a verba para
gastos do Gabinete e reduziu os
investimentos no setor de trân-
sito. 

No projeto que tramita na

Casa de Leis, a Secretaria Chefe
do Gabinete do Prefeito terá
aumento considerável no orça-
mento, mais de R$ 1,2 milhão.
Passa dos R$ 1.610.000,00 deste
ano, para R$ 2.874.000,00 em
2020. Em contrapartida, a
Secretaria de Transportes e
Trânsito perde verba. Este ano
tem à disposição R$
11.145.000,00, no próximo ano
contará com R$ 8.838.000,00. 

A Câmara de Vereadores tam-
bém contará com reforço nas
verbas. Pela proposta orçamen-
tária do prefeito, a Casa de Leis
terá à disposição R$
11.782.300,00 no próximo ano,
contra R$ 10.973.000,00 deste
ano. 

Pela tabela da Prefeitura
Municipal, o setor que terá o
maior investimento será o de
Saúde, com R$ 92 milhões,
seguido por Educação (R$ 86
milhões) e Serviços Urbanos (R$
35 milhões). O Instituto de
Previdência de Ribeirão Pires
ficará com R$ 40 milhões do
orçamento de 2020. 

Ribeirão Pires poderá fechar o ano com
déficit de R$ 70 milhões nas contas públicas

Audiência Pública será sexta-feira, às 14 horas, na Câmara Municipal 

Mesmo não alcançando a meta prevista para este ano, Kiko projeta orçamento de R$ 372 milhões para 2020. Câmara fará audiência dia 8 

Foto: Arquivo 
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A Prefeitura de Rio Grande
da Serra, através da Secretaria
de Serrviços Urbanos, vem rea-
lizando serviços de zeladoria
em todas as regiões da cidade.

Entre os programas está o
Pintou Limpeza, com serviços
de roçagem do mato, limpeza
de praças, revitalização de
espaços públicos e operação
cata-bagulho, como forma de
deixar os bairros mais organiza-
dos e limpos. A operação já
passou por diversas localida-
des, e atenderá todas as
regiões de Rio Grande.

As últimas regiões  que rece-
beram os serviços foram a Vila
Niwa e Bairro Pedreira. Nessas
localidades, os trabalhos
incluem limpeza geral das vias
e logradouros públicos, por
meio de varrição, roçagem e
capinagem, pintura de guias,
entre outros serviços de manu-
tenção e melhorias.

Outra ação importante pro-
movida pela Secretaria de
Serviços Urbanos está ligada a
conservação das ruas que ainda
não possuem calçamento.

Seguindo metas de trabalho, os
profissionais do setor fazem a
manutenção das vias, dando
maior conforto e segurança aos
moradores. 

No último dia 1 de novem-
bro, a ação de melhoria con-
cluiu os serviços de manuten-
ção na rua Pauliceia, no Parque
América. Foram utilizadas
máquina motoniveladora e rolo
compactador, além de ter sido

aplicada bica corrida na via.
Outra ação praticada na últi-

ma semana através da secreta-
ria ocorreu no entorno do
Cemitério São Sebastião.
Através da Equipe de
Manutenção da Secretaria de
Serviços Urbanos, foram reali-
zados os trabalhos de limpeza,
com varrição, capinagem e
roçagem, pintura entre outros
serviços.

Prefeitura de Rio Grande da Serra leva
serviços de zeladoria para os bairros

Cronograma de serviços atende todos os bairros, com limpeza, corte do mato, melhorias em ruas e tapa-buracos 

Rua Pauliceia, no Parque América, recebeu melhorias da Prefeitura 

Fotos: Redes Sociais 

Arredores do Cemitério recebeu zeladoria por parte da Administração
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Na quinta-feira (31) o Projeto
"Escola sem Muros", que aten-
de alunos da Rede Pública de
Educação, efetuou uma ação
simbólica na Praça Central do
Bairro Pedreira, em Rio Grande
da Serra, envolvendo a cons-
cientização ambiental e perten-
cimento do espaço público.

Na oportunidade foi feito o
plantio de mudas de cambuci,
doadas pelo Sr. Agnaldo, mora-
dor de Rio Grande da Serra. Ele
é cultivador, pesquisador e
defensor do fruto como um dos

símbolos da cidade. 
O cambuci, fruto nativo da

Serra do Mar, tem propriedades
benéficas à saúde, como auxílio
na reconstrução de células,
além de ser rico em vitamina C.

O “Escola sem Muros” conta
com apoio da Prefeitura
Municipal de Rio Grande da
Serra, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e
Turístico, Secretaria do Verde e
Meio Ambiente, Secretaria de
Comunicação e Secretaria de
Serviços Urbanos. O Projeto

tem o patrocínio da Unipar
Indupa e realização do Nativos
da Serra

O objetivo principal da ação é
dar perspectiva profissional e
social aos jovens, mapeando
profissões, fortalecendo a histó-
ria da cidade, proporcionar lazer
e motivação ao auto conheci-
mento e diminuir o índice de
jovens em contato com drogas
utilizando a linguagem de jogos
lúdicos através do turismo
pedagógico, ecoturismo e turis-
mo industrial.

‘Escola Sem Muros’ realiza
ação no Bairro Pedreira

Foto: Divulgação

Integrantes da ação que levou conscientização ecológica ao bairro da Pedreira na cidade de Rio Grande da Serra

Objetivo principal do projeto é dar perspectiva profissional e social aos jovens 

Neste domingo, 10 de
novembro, a partir das
12horas, acontece o Projeto
Criança Feliz 2019 no bairro
Roncon, em Ribeirão Pires.

A programação contará com
brincadeiras, gincanas, música,
pintura facial, escultura de
balão, algodão doce, pipoca,
refrigerante, lanches, kit lan-
che, entre outras atividades. 

Entre as atrações já confir-
madas a presença da dupla de
palhaços Jubileu e Jureminha e
do Homem Aranha. No local
haverá ainda apresentação de
capoeira e serviços como corte

de cabelo solidário para as
crianças. 

O Criança Feliz acontece na
rua Eugênio Roncon, 2.253
(praça Luciene Regina da
Cunha) ao lado da Emei
Fiorindo Roncon no Jd.
Ribeirão Pires.

O projeto é idealizado no
bairro por Patrick França, atual
presidente da Associação de
Moradores do Bairro  e  acon-
tece desde 2014 através do
incentivo de amigos, comér-
cios e empresas parceiras que
ajudam a fazer a alegria das
crianças de forma voluntária.

Criança Feliz 2019
acontece no domingo

Idealizada por Patrick França, a ação será realizada na praça Lucilene Cunha

Fotos: Divulgação
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Ribeirão Pires no 
Novembro Azul 

Ribeirão Pires está intensifican-
do as ações de conscientização
sobre a importância da prevenção
ao câncer de próstata. As ativida-
des integram a programação da
campanha Novembro Azul, que
contará com palestras ministradas
por especialista sobre cuidados
com a saúde do homem.

Todas as Unidades de Saúde da
Atenção Básica – UBSs e USFs –
terão nesse mês ações voltadas à
orientação da população sobre os
serviços gratuitos de diagnóstico e

tratamento disponíveis na rede
pública de saúde, além do esclare-
cimento de dúvidas. O exame PSA
– coleta de sangue para a verifica-
ção de antígenos específicos na
próstata, realizados para a identifi-
cação precoce de casos de câncer,
será reforçado no período, em
todas as unidades. 

Em 26 de novembro, será reali-
zado o “Dia Azul”, que concentrará
série de serviços e atividades de
conscientização nas UBSs e USFs
da cidade.

Carreta da Mamografia
inicia atendimento em RP
Unidade do Governo do Estado atenderá as moradoras a partir desta terça (5)

Terá início nesta terça-feira, 
(5), o atendimento da Carreta da
Mamografia do Estado de São
Paulo em Ribeirão Pires. Os exa-
mes serão realizados até o dia 13
de novembro - de segunda a sexta-
feira, das 9h às 18h, e no sábado,
das 9h às 13h. 

Serão disponibilizadas 25
senhas no período da manhã e 25
senhas no período da tarde. A
Carreta estará estacionada na Rua
João Domingues de Oliveira, altura
do número 48 – em frente às Casas
Bahia.

Mulheres com menos de 50

anos poderão realizar a mamogra-
fia mediante a apresentação de
pedido médico – pode ser do SUS
ou de rede particular. Acima de 50
anos, as moradoras podem fazer o
exame sem a necessidade da guia
médica. 

O resultado da mamografia será
disponibilizado na Carreta – em
torno de 4 dias após a realização
do exame.

Nos dias 14 e 16 de novembro,
serão realizados exames de ultras-
som para casos em que houver
alteração na mamografia.  Ao final
da campanha, os resultados que
não forem retirados na Carreta
poderão ser retirados na UBS
Central da cidade.

A ação irá reforçar as atividades
realizadas pelo município. 

Desde a implementação do
mamógrafo no Hospital e
Maternidade São Lucas, mais de
1.200 exames foram realizados.

A Carreta da Mamografia do
Estado vem ao município atenden-
do solicitação da deputada esta-
dual Carla Morando (PSDB).

Serão distribuídas 25 senhas por período, entre manhã e tarde

Foto: Divulgação
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Acusado de tentar matar ex-namorada 
à facadas se entrega a Polícia Civil de RP

Vinícius de Lima Denti se apresentou à Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires na tarde da última sexta-feira (1)

O jovem acusado de tentar
matar a ex-namorada com golpes
de faca, em outubro deste ano,
apresentou-se ao Distrito Policial
de Ribeirão Pires, na tarde da últi-
ma sexta-feira (1). Vinicius de Lima
Denti compareceu espontanea-
mente à Delegacia, acompanhado
pelo advogado de defesa, após
ficar foragido por mais de 20 dias.
O jovem foi preso temporariamen-
te por 30 dias, sendo encaminha-
do à Cadeia Pública de Santo
André, e  responderá pelo crime
de Feminicídio Tentado. 

Na madrugada do dia 9 de
outubro, Denti invadiu a casa da
ex-namorada, na Vila Moderna, e
tentou matá-la com o auxílio de
uma faca de cozinha. De acordo
com informações, o acusado teve
acesso ao local, uma vez que pos-
suía a chave da residência. O
jovem entrou no quarto de
D.G.J.S., que dormia, e passou a
desferir facadas enquanto tentava
enforcá-la. 

A vítima afirmou em seu depoi-
mento que só não foi morta pelo
ex-companheiro por conta da rápi-

da intervenção de seu pai que, ao
perceber a presença do acusado
no local, entrou no quarto da filha
e a defendeu, também com o auxí-
lio de uma faca.  

Após a tentativa de assassinato,
o jovem roubou o carro da família
e fugiu do local, abandonando o
veículo nas proximidades do
Ramal Sapopemba.  

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência registrado no

último mês, Denti já havia invadi-
do a casa da vítima e a ameaçado
devido ao fim do namoro. A ex-
namorada chegou a comparecer
ao Distrito Policial e comunicar a
invasão e ameaça proferida pelo
acusado.  

Após o ocorrido, D.G.J.S. foi
para casas de familiares, no
Interior de São Paulo, com medo
de que Denti pudesse atentar
novamente contra sua vida.

O acusado responderá pelo crime de Feminicídio Tentado Vinicíus de Lima Denti foi encaminhado à Cadeia Pública de Santo André

Foto :Reprodução

Foto :Reprodução
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Criminoso em moto rouba
pedestre em Ribeirão Pires
Uma mulher de 47 anos foi

assaltada na manhã da última
quarta-feira (30), enquanto cami-
nhava pela Av. das Aleluias, no Jd.
Santo Antônio.

De acordo com o boletim, o
bandido estava em uma moto
quando abordou a vítima. Sob
grave ameaça e em posse de uma
arma de fogo, o indivíduo subtraiu
o celular, a bolsa e os documentos
da mesma.

Ainda segundo o registro poli-
cial, a vítima contou que o crimi-
noso era magro e aparentava ser
jovem.

Motorista é assaltado por
dupla de criminosos em RP
Um motorista foi vítima de

assalto por dupla de criminosos ao
trafegar pela Av. Coronel Oliveira
Lima, no último dia 29.

Segundo o boletim, ao percor-
rer a via durante a noite, a vítima
foi abordada por dois homens em
uma moto. O garupa, com empre-
go de arma de fogo, obrigou a
saída da vítima do carro, em segui-
da, assumiu a direção do veículo e
fugiu do local.

O caso está sendo investigado
pela Polícia da Estância.

Homem é vítima de golpe
no WhatsApp

Um homem de 30 anos foi
vítima de um golpe pelo
WhatsApp, após um criminoso
se passar por seu amigo e solici-
tar um empréstimo. O caso
ocorreu na última terça-feira
(29).

Conforme informações do
boletim de ocorrência, a vítima
recebeu uma mensagem por
meio do aplicativo Whatsapp do
contato de um amigo, e ao longo
da conversa, o suspeito encami-
nhou dados bancários de uma
agência do Bradesco, solicitando
que a vítima fizesse uma transfe-
rência para o referido banco no
valor de R$ 950,00.

Ainda conforme o registro
policial, ele só percebeu que
havia caído em um golpe quan-
do seu amigo entrou em contato
por um número de telefone dife-
rente e o alertou de que seu
Whatsapp tinha sido clonado. 

A vítima comunicou o fato à
Polícia e encaminhou a cópia da
transferência bancária para o
setor de investigação.

O caso foi registrado como
estelionato na Delegacia de
Ribeirão Pires.

No último domingo (3), um
incêndio de grandes proporções
atingiu uma região de mata, que

cerca as faixas da Rodovia Índio
Tibiriçá,  próximo ao Santa Luzia,
em Ribeirão Pires.  

Segundo informações apura-
das pela Folha, o fogo começou
por volta das 13h30 e, em pouco
tempo, avançou até as proximi-
dades do reservatório de água
potável da Sabesp. As chamas
chegaram a atingir ambos os
lados da pista, causando uma
grande emissão de fumaça que
prejudicou a visibilidade dos
motoristas que transitavam pela
via. Os focos de incêndio foram
controlados por volta das 14h45. 

Ainda não há informações
sobre a possível origem do fogo,
que pode ter começado por
conta do forte calor ou se as cau-
sas foram criminosas. 

Uma panificadora localizada
na Avenida Princesa Isabel, no
Parque Aliança, foi interditada e
o proprietário autuado por fabri-
cação e funcionamento irregular,
na manhã da última segunda-
feira (4). 

Segundo informações, apre-
sentava irregularidades no arma-
zenamento e manipulação dos
alimentos, além de não possuir
as documentações necessárias. 

Até o fechamento desta edi-
ção, o caso não havia sido apre-
sentado à Polícia Civil.

O fogo atingiu diferentes áreas na Rodovia Índio Tibiriçá 

A panificadora funcionava nas dependências de uma residência

Operação da Polícia Civil
termina com apreensão 
Foram localizadas peças automotivas de origem duvidosa, segundo a Polícia

A Polícia Civil de Ribeirão Pires
realizou a apreensão de inúmeras
peças automotivas e carcaças de

veículos não identificados, durante
uma operação deflagrada na
Estrada do Sapopemba, na última

sexta-feira (1). O trabalho policial,
comandado pelo Delegado Titular
do Município, tem como um de
seus objetivos centrais a repreen-
são de furto e roubo de veículos,
bem como a venda ilegal de peças
automotivas.

O bloqueio policial foi montado
na via que liga os bairros Santa
Luzia e Quarta Divisão. Segundo
informações, as peças foram locali-
zadas no interior de uma perua,
tendo o motorista alegado não
saber a origem dos materiais, uma
vez que teria encontrado em um
matagal. O homem ainda afirmou
que levaria as peças para um ferro
velho, onde tentaria vendê-las.

Tendo em vista a origem duvi-
dosa dos materiais, a equipe da
Polícia Civil realizou a apreensão
dos materiais para dar prossegui-
mento às investigações. As peças
também passarão pela perícia. 

Foto:Divulgação/Polícia Civil 
Foto:Folha Ribeirão Pires

Foto: Divulgação/STT 

As peças foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia 

Incêndio atinge área de mata 
que cerca Rodovia Índio Tibiriçá

Panificadora no Parque Aliança é
interditada por fabricação irregular 
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União do Comércio promove
Festival de Prêmios em RGS
Centenas de cupons serão distribuídos pelas lojas participantes da campanha

Entre os dias 01 de novembro
e 29 de dezembro, vinte e três
empresas de Rio Grande da Serra
realizam a Campanha União do
Comércio. 

O objetivo da Campanha é
integrar empresários de lojas
varejistas aos consumidores e
moradores da região.  

O idealizador do evento, Biju
Sarcozi, comenta que “a iniciati-
va nasceu em janeiro de 2019,

coordenada por lojistas da
região para incentivar e fortale-
cer o consumo no comércio local
e movimentar a economia do
município”, disse Biju.

Serão centenas de cupons dis-
tribuídos pelos lojistas aos clien-
tes, que poderão concorrer ao
sorteio de uma geladeira, um
fogão, uma máquina de lavar
roupas, um notebook, uma bici-
cleta, uma televisão de 40 pole-

gadas, um smartphone e um
forno micro-ondas. 

As lojas participantes estão
identificadas com bandeirolas e
adesivos da Campanha. 

O valor mínimo de compras
para concorrer aos prêmios será
estipulado por cada lojista em
seu estabelecimento. 

“A ação é importante para
demonstrar a força do comércio
varejista, para que seja cada vez
mais desenvolvido”, finaliza Biju
Sarcozi.

Confira as lojas participantes:
Pastelaria Do Biju, Lanches

Beiço, Loja Bless, Beezum
Fashion Store, Morenna Flor,
Sabrina Ótica Design, Barbero Da
Barbearia, Pizzaria Albachioni,
Adega Rio Grande, Nova Rio
Grande Padaria E Restaurante,
Cafeteria Cravo e Canela, Mega
Shopping Real, Irmãos Preguiça,
Depósito Correia, Padaria
Maciel, Ourofarma, Eqtph
Sound, Prepara Cursos, Açaí
Santa Tereza, Glamour Estética E
Beleza, Bk Biju, Maytec
Informática e Dr Lubrifica.

Foto:Divulgação

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

Noite da Pizza do Grupo de Estudos Espírita Caminho da Luz, 
na cidade de Ribeirão Pires 

Fotos: W
andelei Bressan
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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!

Enzo, comemora seus sete anos com sua família e amigos

Atleta Paraolímpica, Regiane Nunes, visita a Escola Estadual
Professor Antônio Padua Paschoal de Godoy, em Ouro Fino
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CRI nos Bairros está 
nos CRAS do município 

A Prefeitura de Ribeirão Pires,
por meio da Secretaria de
Assistência Social e Cidadania, em
parceria com o CRI – Centro de
Referência do Idoso - está disponi-
bilizando atividades esportivas gra-
tuitas para a terceira idade nos
Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS) Jardim
Caçula, Quarta Divisão e Ouro Fino.

Moradores de Ouro Fino acima
de 60 anos podem optar por aulas
de alongamento – às segundas-fei-
ras, das 14h às 16h - e de artesana-
to (patch aplique) – também às
segundas-feiras, das 10h às 10h50.
As atividades são realizadas na
própria unidade do CRAS do bairro
- Rua Eduardo Valeriano Nardeli,
367.

Teresinha do Carmo Lázaro
Francisco, 78 anos, frequenta as
aulas de artesanato há três meses.
“Eu sou muito agitada. Parei de
fazer aula de dança e ginástica por
recomendação médica. Tenho
prótese nas duas pernas. Não que-
ria ficar parada. Me inscrevi nas
aulas e estou amando! Além de
aprender, eu converso e me dis-
traio com as outras alunas”, con-
tou a moradora.

Já a moradora Elisa Ferreira
Silva, 60 anos, se inscreveu nas

aulas de alongamento em busca
de qualidade de vida. “Sou muito
agitada e tensa. Busquei uma ativi-
dade que me trouxesse relaxa-
mento e foco”, afirmou. “Estou
sempre em busca de melhorias”,
concluiu.

No CRAS Quarta Divisão
(Estrada do Sapopemba, 5.055 -
dentro do Centro de Artes e
Esportes Unificados), além de
aulas semanais de alongamento,
que acontecem às quartas-feiras,
das 9h às 9h50, os moradores tam-
bém podem participar de curso de
dança, das 10h às 10h50. A unida-
de oferece, ainda, aulas do
“Conectando a Melhor Idade” –
uso de smartphone e redes
sociais”, realizado às sextas-feiras,
das 9h às 11h.

No Jardim Caçula, estão dispo-
níveis no CRAS do bairro (Rua
Fagundes Varela, 7) aulas de alon-
gamento, às segundas-feiras, das
14h às 14h50.

Idosos com idade a partir de 60
anos podem se inscrever para par-
ticipar do projeto diretamente no
CRAS de seu bairro. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo tele-
fone 4824-7052 (Quarta Divisão),
4823-9283 (Ouro Fino) e 4828-
1327 (Jd. Caçula).

Brothers Rock Bar 
sedia evento beneficente

Evento beneficente será em prol de animais resgatados

Metal Pet, evento beneficen-
te em prol de animais abando-
nados, acontece no dia 10 de
novembro no Brothers Rock Bar,
em Ribeirão Pires. A entrada é
gratuita. 

A iniciativa visa a arrecadação
de fundos para a continuidade
do trabalho de proteção aos ani-
mais em situação de rua. A ação
é coordenada por Françoise

Fournet.
Robson, proprietário do

Brothers Rock Bar,  disponibiliza-
rá o espaço para o evento bene-
ficente, que terá início às 17h.

Os visitantes poderão usu-
fruir do espaço e se divertir com
as atrações musicais comanda-
das pelas bandas Final
Nightmare, Calígulas, Pullverizer
e banda Angry. 

A organização pede o apoio
dos visitantes com alguns itens,
como: um quilo de ração para
cão ou gato, uma toalha de
banho ou cobertor usado, um
quilo de jornal para pets, dois
litros de água sanitária ou desin-
fetante bactericida, uma vassou-
ra/rodo, sacos de lixo e sabão
em pó.  

Os produtos serão encami-
nhados à casa de proteção,
coordenada por Uda Tondato,
que zela pelos cuidados de 30
animais, entre cães e gatos, em
situação de abandono.

"A maioria dos animais está
em situação crítica de saúde
pois foram vítimas de maus tra-
tos e ou atropelamentos. Os que
mais sofrem são os filhotes e os
animais que estão em idade
avançada. Por isso, é importante
a participação e a colaboração
de todos para que o trabalho de
proteção possa continuar", disse
Uda Tondato.

O Brother Rock Bar é situado
na Av. Francisco Monteiro, 143 –
Centro de Ribeirão Pires.

Brother Rock Bar é situado na Av. Francisco Monteiro, 143 - Centro de RP

Foto: Divulgação
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Exposição Janelas 
e Percepção 

A Prefeitura de Ribeirão
Pires, por meio da Secretaria de
Educação, realiza entre os dias
4 a 7 de novembro (segunda a
quinta-feira), a exposição
“Janelas e Percepção".

A mostra, que acontece das
8h30 às 16h30,  no Centro
Cultural da cidade (Rua Dr.
Yutaka Ishihara, 220, Jardim
Itacolomy) reúne trabalhos rea-
lizados pelos alunos dos 8º e 9º
anos do Ensino Fundamental II
das escolas municipais
Engenheiro Carlos Rohm I e
Sebastião Vayego de Carvalho.

Os alunos utilizaram novas
técnicas ministradas pelos pro-
fessores de Artes da rede para
a confecção dos trabalhos.
Esses professores participaram
da capacitação “Janelas e
Percepção", ministrada pelo
artista plástico Luiz
Bittencourt.

A capacitação aconteceu no
primeiro semestre deste ano
com  objetivo de  aprimorar a
disciplina com os alunos, bus-
cando desenvolver o aprendi-
zado por meio da pintura em
tela e das artes plásticas.

Trabalhos foram realizados pelos alunos dos 8 e 9º anos da rede municipal 

Foto: Divulgação

“Djon Africa” é atração no
Ponto Mis em Rio Grande

O Tetro Municipal sediará o evento na próxima quarta-feira (6)

O Ponto MIS de Rio Grande
da Serra exibirá na próxima
quarta-feira (6) o longa-metra-
gem nacional "Djon África".

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

ção etária é de 12 anos. 
Sinopse: A história de

Miguel “Tibars” Moreira, mais
conhecido como Djon África,
filho de cabo-verdianos, que
nasceu e cresceu em Portugal.
Sem jamais ter conhecido seu
pai, acaba descobrindo que ele
mora em Tarrafal, e decide
aventurar-se além-mar,
mesmo sem muitas pistas, à
sua procura.

Prêmios: O filme “Djon
África”, de Filipa Reis e João
Miller Guerra, recebeu o prê-
mio FIPRESCI (prêmio da fede-
ração internacional de críticos)
e uma menção honrosa do júri
no 36 º Festival de Cinema do
Uruguai, em 2018. 

O filme já passou por festi-
vais de cinema dos Estados
Unidos, Nova Zelância, Canadá
e Alemanhã.

Local: O Ponto Mis é sedia-
do no Teatro Municipal
Primeira-Dama Zulmira Jardim
Teixeira, que está localizado
na Avenida Dom Pedro I, 439,
Centro de Rio Grande da Serra.

Foto: Divulgação

Djon África, filme lançado em 2018
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Streetball ganha espaço
no esporte de Rio Grande 

Espaço na Praça da Bíblia é revitalizado pela Secretaria de Esporte 

Rio Grande da Serra vem
investindo na difersificação do
esporte na cidade. Se antes a
prática esportiva era centrada
basicamente nos campeonatos
de futebol masculino, hoje, sob

a coordenação do secretário
Maciel da Padaria, diferentes
modalidades estão sendo agra-
ciadas no município.

Além do tradicional compeo-
nato de futebol de campo mas-

culino, Rio Grande da Serra dá
espaço para o time feminino.
São mais de 50 atletas disputan-
do jogos dentro e fora da cida-
de. 

A pista de Skate é outro dife-
rencial, a procura pela pista é
grande, através de projetos con-
veniados, crianças e jovens pro-
movem torneios, movimentan-
do o espaço de lazer.

Agora, é a vez do Streetball, o
basquete de rua, ter seu espaço.
Já praticado na Praça da Bíblia,
a quadra foi revitalizada e trans-
ferida para um novo espaço,
dando mais segurança aos
esportistas e a usuários do local.

Segundo o secretário, Maciel
da Padaria, é preciso diversificar
as atividades para dar mais
opções de lazer aos moradores.

“A secretaria está com uma
série de projetos próprios e con-
veniados pela cidade, em diver-
sas áreas, garantindo lazer para
população. Esse é o nosso obje-
tivo, dento do possível, atender
as mais diferentes modalida-
des”, declarou Maciel.

Espaço foi revitalzado para uso mais seguro dos esportistas 

Aulas de Karatê, Judô
e Taekwondo em RP

A Prefeitura de Ribeirão Pires
disponibiliza vagas para aulas gra-
tuitas de karatê, judô e taekwon-
do no município.

Para a modalidade karatê, as
inscrições estão abertas para alu-
nos com idades a partir de 7 anos.
As aulas acontecem na Secretaria
de Esportes, no Complexo Ayrton
Senna (localizado na Av. Pref.
Valdírio Prisco, 193 - Jd
Itacolomy), às quartas e sextas-
feiras, em três horários: das 9h às
10h30, das 15h às 16h30, e das
20h às 21h30.

Para os interessados no Judô
as inscrições para as novas vagas

estão nos Centros Técnicos de
Treinamento (CTT) Vereador João
Netto (Av. Prefeito Valdírio
Prisco, 193 – Centro), Parque
Aliança (Av. Princesa Isabel,
1.011) e no CEU – Centro de Artes
e Esportes Unificados (Quarta
Divisão, Estrada do Sapopemba),
5.055.

Vagas de taekwondo nos
Centros Técnicos de Treinamento
(CTT) Vereador João Netto (Av.
Prefeito Valdírio Prisco, 193 –
Centro), Parque Aliança (Av.
Princesa Isabel, 1.011) e CTT
Jardim Caçula (Rua Clemente
Peralta, 321 - Jardim Caçula).

Aulas são gratuitas e ministradas através da Secretaria de Esporte 

Fotos: DivulgaçãoFotos: Divulgação
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