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Jovens cobram de Kiko
abertura da Biblioteca

Um ano após a aprova-
ção do projeto que pro-
moveu a doação da antiga
Fábrica de Sal para o Sesi,
nada mudou no espaço,
apenas a Biblioteca
Municipal foi desalojada e
o acervo segue amontoa-
do em salas de onde deve-
ria funcionar a nova sede
do acervo, no Teatro
Euclides Menato.
Preocupados com o

futuro da Biblioteca e o
descaso da Prefeitura
Municipal, a União da
Juventude Socialista (UJS)
e membros do Conselho
Municipal de Educação
cobram do prefeito Kiko
Teixeira (PSB) o cumpri-
mento da promessa de
que em agosto passado, a
Biblioteca já estaria em
funcionamento.
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Sem Biblioteca, sem Sesi, sem Museu
A Prefeitura de Ribeirão Pires prome-

teu para o mês de agosto a abertura da
nova sede da Biblioteca Municipal, não
cumpriu, segue catalogando o acervo já
catalogado. Desalojada da antiga sede
na Fábrica de Sal, o Governo Kiko
Teixeira prometeu modernidade na
“casa nova”, mas tudo não
passou de promessa.
E por falar na Fábrica de Sal,

já faz um ano que o prefeito
doou a área para o Sesi cons-
truir uma escola moderna e
restaurar a construção histórica e nada
aconteceu, aliás, aconteceu sim, em
março deste ano, a Justiça barrou o pro-
cesso de doação do imóvel da Fábrica
de Sal e do terreno anexo ao prédio
para o Sesi. Pelo visto, nada irá mudar,
a área seguirá degradada.
Mas não é novidade que as promes-

sas de Kiko não são cumpridas, alguém

se lembra do Museu Ferroviário de
Ribeirão Pires? Inaugurado em 2016 e
instalado ao lado da Rodoviária
Municipal, foi fechado em janeiro de
2018 pelo prefeito, com a promessa de
ser reaberto em abril do mesmo ano.
Como podemos constatar, o local per-

manece fechado.
Assim segue o desrespeito

da atual Administração com
os equipamentos ligados a
Educação e Cultura. Do que
adianta alardear conquistas

se menospreza a identidade histórica da
cidade.
Nesta Gestão, a Prefeitura de

Ribeirão Pires optou por desprezar os
valores históricos e descaracterizar o
que já existia. O que dizer o Museu Ao
Ar Livre, da conservação da Casa de
Herbert Richers, do Parque Pérola da
Serra... O que dizer?

“Não é novidade que
as promessas de Kiko
não são cumpridas”

E d i t o r i a l  

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

SSuuiiccííddiioo::  ppoorrqquuee  oo  aauummeennttoo  ddooss  íínnddiicceess??

O mês de setembro iniciou
acompanhado de uma Campanha
Nacional que visa a conscientiza-
ção sobre a Prevenção do Suicídio,
chamada Setembro Amarelo. O
movimento foi criado em 2015
pelo  CVV (Centro de Valorização
da Vida), CFM (Conselho Federal
de Medicina) e ABP (Associação
Brasileira de Psiquiatria), com a
proposta de associar à cor ao mês
que marca o Dia Mundial de
Prevenção do Suicídio, celebrada
hoje, 10 de setembro.

A longo dos últimos anos, enti-
dades do setor público, universi-
dades e escolas aderiram a causa
que visa a realização de debates e
dar luz as propostas que visam a
conscientização da população
sobre a necessidade de combater
o suicídio. 

Segundo o presidente do
Conselho Federal de Psicologia
(CFP) Pedro P. Bicalho, em consi-
deração ao levantamento epide-
miológico realizado, a psicologia
brasileira deve se debruçar sobre

as questões relacionadas ao suicí-
dio (CFP, 2015). 

No mundo, mais de 800 mil
pessoas suicidam-se por ano e, no
Brasil esse número alcança 11 mil
pessoas. 

De acordo com a Organização
Mundial de Saúde (OMS), o suicí-
dio entre jovens de 15 a 29 anos
era a 4ª maior causa de morte no
país, passando a ser a 2ª maior
causa-morte em agosto de 2018.
Ultrapassando inclusive a popula-
ção idosa, que outrora se destaca-
va em índices altos de suicídio. Em
Seminário realizado em Porto
Alegre -PR em julho deste ano, foi
discutido como as taxas tendem a
alargar-se para as faixas etárias da
fase infantil, caso não haja medi-
das preventivas que se adequem a
esta realidade.

A prevalência de ideação suici-
da tem sido alta e está significati-
vamente relacionada a fatores
como: depressão, uso de álcool e
drogas, violência física, luto, difi-
culdade financeira, problemas de
relacionamento com os pais, tris-
teza e solidão. A ideação suicida
associada à depressão em adoles-
centes, por outro lado, é possível
prevenir, desde que o adolescente
seja devidamente tratado. Os
homens morrem mais de suicídio;
sendo que as tentativas de suicí-

dio ocorrem entre a população
feminina. Em relação a etnias, as
populações indígenas são as que
sofrem maiores taxas de suicídio. 

MOREIRA & Bastos (2015), que
discute o tema a partir de Borges
et al (2008), “a intensidade desses
pensamentos, sua profundidade,
bem como o contexto em que sur-
gem e a impossibilidade de desli-
gar-se deles é que são fatores que
distinguem um jovem saudável de
um que se encontra à margem de
uma crise suicida”.

É importante falar de suicídio
com amigos, colegas de trabalho e
filhos. O tema ainda é tabu, pois
há uma ideia no ar de que “não
vou perguntar para fulano dos
seus sentimentos suicidas, se não
ele pode ficar ainda mais com o
desejo de se suicidar”. Pelo con-
trário, talvez seria exatamente
falar a respeito que daria a única
possibilidade de se esvaziar de
tamanha dor emocional, evitando
mais um caso de suicídio. Caso
exista a dificuldade de falar ou
escutar os relatos que podem indi-
car o desejo de tirar a própria
vida, é imprescindível a procura
de um psicólogo/a.

Anne Lucy Vieira, neuropsico-
lógica e Terapeuta Cognitiva
Comportamental. 
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Que o deputado estadual e pre-
sidente do PTB, Campos Machado,
esteve em Mauá para receber o
título de Cidadão.

***

Que a homenagem ocorreu na
posse do novo presidente da legen-
da, Wagner Rubinelli.

***
Que o encontro serviu ainda

para que Campos anunciasse a
pré-candidatura de Rubinelli a
Prefeitura de Mauá.

***
Que além de Rubinelli, outro

político brilhou na noite.
***

Que o vice-prefeito de Ribeirão
Pires e Coordenador Regional do
PTB, Gabriel Roncon, foi agraciado
pelo “padrinho” Campos durante o
discurso na Câmara de Mauá.

***
Que além de deixar claro a sua

relação pessoal com o vice-prefei-
to, Campos Machado fez questão
de frisar o bom trabalho que
Roncon faz a frente da
Coordenação.

***
Que durante entrevista aos veí-

culos de comunicação, Campos
falou sobre o crescimento do PTB
na região e pontuou como figura
importante para isso, a articulação
de Gabriel Roncon.

***
Que o deputado disparou:

“Tanto em Mauá, Rio Grande da
Serra e Ribeirão Pires nós segura-
mente teremos candidatos na
chapa majoritária, seja prefeito ou
vice, não ficaremos sem candida-
tos a majoritário, graças ao cresci-
mento regional do partido”.

***
Que Gabriel Roncon também

fez questão de pontuar que o PTB
está organizado nos municípios.

Que Roncon pontou: “É uma
honra participar desse crescimento
do PTB  em Ribeirão Pires e em
toda a região, Mauá, Rio Grande
da Serra, São Bernardo, Santo
André, nos quais estamos bem
representados”.

***

Que em Rio Grande da Serra, o
vereador Agnaldo Almeida (PSDB)
assumiu a Secretaria de
Administração da cidade.

***

Que o parlamentar substitui o
também vereador Claurício Bento
(DEM) que retornou aos trabalhos
legislativos.

***
Que uma das atribuições de

Agnaldo frente a pasta de
Administração será a de finalizar
os trabalhos de modernização no
Cemitério Municipal, deixada
incompleta por Bento.

***

Que com a ida de Agnaldo para
a secretaria, retorna a Casa de Leis,
o vereador Messias Cabeleireiro
(PV).

***

Que por falar em Câmara de Rio
Grande da Serra, o presidente
Claudinho Monteiro (PSB) parece
que ficará com o nome marcado
na História do Legislativo, desde
que assumiu o comando da
Câmara trocou a sede e abriu o
parlamento para população.
Democracia plena.

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

PT com novo comando
nas cidades da região 
Novos presidentes terão a responsabilidade de organizar as eleições municipais

O PT (Partido dos
Trabalhadores) realizou no
último domingo o Processo de
Eleições Diretas, conhecido
como PED, para a escolha da
nova presidência de cada
Diretório Municipal do partido.  

Em Rio Grande da Serra,
André Nascimento estará à
frente do PT, o candidato foi
eleito com 136 votos. 

“Agora eleito, a nossa priori-
dade é planejar as estratégias
para a nossa candidatura pró-
pria a Prefeitura de Rio Grande
da Serra”, disse André. 

Na cidade o PT já definiu
como candidato do partido nas
eleições municipais de 2020, o
ex-presidente Erick de Paula.  

Em Ribeirão Pires,  Antônio
Carlos Pereira de Souza, o
Carlão, foi o escolhido para
presidente. Foram 154 filiados
que votaram em candidato
único. 

“Nós temos metas para o
ano que vem na questão elei-
toral que será lançar uma
chapa forte para vereança,
porque hoje em Ribeirão nós
não temos vereadores, e nós
queremos o ano que vem ele-
ger representantes para a
Câmara. Faremos também a
discussão de prefeito ou pre-
feita que possa nos represen-
tar ao PT, ou postulante que
possamos aderir o nosso Plano
de Governo”, declarou Carlão. 

Na cidade de Mauá, os filia-
dos reconduziram o atual pre-
sidente Júnior Getúlio, reeleito
com 81% dos votos. Dos 1.411
votantes, 1.080 escolheram
Juninho.  

O reeleito é ligado ao grupo
do ex-prefeito Oswaldo Dias
que vem sendo cogitado para
concorrer as eleições munici-
pais do próximo ano. 

Fotos: Rede Social

André Nascimento foi o escolhido em Rio Grande da Serra 

Carlão ao lado do ex-prefeita Maria Inês durante votação em Ribeirão 



44 TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  1100  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22001199PPuubblliicciiddaaddeeFFoollhhaa  



55PPoollííttiiccaa  FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  1100  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22001199

O Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo decidiu na
tarde desta segunda-feira (09),
por 3 votos a 0, aceitar o recurso
do prefeito  Atila Jacomussi (PSB)
que solicitava a anulação do pro-
cesso de impeachment sofrido
pela Câmara de Vereadores de

Mauá em abril deste ano, onde
foi acusado de fazer parte de
uma quadrilha que desviou ver-
bas públicas. O político sempre
se disse inocente das acusações.

Com a decisão, Atila retoma
as funções de prefeito da cidade
de Mauá.

Logo após a decisão, através
das redes sociais, o socialista
escreveu: "Mauá volta a decidir
seu próprio caminho. O Tribunal
de Justiça de São Paulo me
reconduziu ao cargo de prefeito
da nossa cidade, assim como a
maioria dos mauaenses escolheu
na eleição de 2016. Retornamos
de cabeça erguida, com fé, amor
e carinho para continuar trans-
formando nossa querida Mauá,
continuar o projeto de melhorar
a sua qualidade de vida. Sempre
soube que a Justiça seria feita e
agradeço ao carinho, orações e
mensagens de apoio que recebi
durante esse período. A sua fé, a
fé do povo foi fundamental para
essa grande vitória. OBRIGA-
DO!”.

O prefeito acostumado a citar
trechos religiosos em suas falas,
finalizou: “Os humilhados serão
exaltados!” (Lucas 18:8-14)".

A posse de Atila deve aconte-
cer ainda no dia de hoje, assim
que o Departamento Jurídico da
Prefeitura receber a decisão do
Tribunal de Justiça.

"Os humilhados serão
exaltados!", diz Atila 

Foto: Divulgação

Atila Jacomussi foi eleito prefeito de Mauá nas eleições de 2016

Tribunal de Justiçá aceitou recurso e o reconduziu ao cargo de prefeito
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O presidente estadual do
PTB e deputado estadual,
Campos Machado, confirmou
ter fechado a indicação do
vice-prefeito na chapa do ex-
petista, Claudinho da
Geladeira (Podemos) para as
eleições municipais do próxi-
mo ano.

Durante visita a cidade de
Mauá, na última sexta-feira, o
deputado afirmou que o PTB
de Rio Grande da Serra indica-
rá Penha Fumagalli como vice-
prefeita.

“O PTB terá candidatura ao
Executivo nas cidades da
região, em Rio Grande da Serra

indicaremos a vice de
Claudinho”, disse o presidente
da legenda.

Na manhã de quinta-feira
(5), o pré-candidato ao
Executivo já havia adiantado a
aliança com o PTB. Em posta-
gem nas redes sociais,
Claudinho da Geladeira escre-
veu: “Muito produtivo o nosso
encontro hoje com o deputado
estadual Campos Machado
(PTB). Estive acompanhado
dos meus amigos Penha
Fumagalli, nova presidente do
PTB em Rio Grande da Serra, e
dos meus amigos Pedro
Bacalhau e Ronaldo. Falamos a
respeito das eleições munici-
pais no próximo ano e da
minha pré-candidatura a pre-
feito de Rio Grande. O PTB
dará o seu apoio à nossa dispu-
ta, tendo a Penha como pré-
candidata a vice-prefeita. 

Com a definição da vice na
chapa de Claudinho, o então
postulante Edvado Guerra,
deve seguir na busca de uma
cadeira ao Legislativo
Municipal.

Campos Machado confirma
dobradinha em Rio Grande

Fotos: Divulgação

Penha, Claudinho e Campos durante encontro para definir apoio

Presidente do PTB diz que em Rio Grande irá com Claudinho da Geladeira
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Estudantes de Ribeirão Pires cobram
reabertura da Biblioteca Municipal 

Setembro de 2018, a Câmara
de Ribeirão Pires doa a Fiesp,
mantenedora do Sesi o espaço
onde está localizada a Fábrica
de Sal, com o objetivo de pro-
mover a revitalização da área e
do patrimônio cultural tombado
pelo Condephaat-SP (Conselho
de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico e
Turístico do Estado). Ainda
segundo a doação, no local
seria construída uma escola
moderna da entidade. 

Em contrapartida, a Escola
Municipal Lavínia de Figueiredo
Arnoni e do acervo da
Biblioteca Municipal Olavo Bilac
seriam transferidos de local.  

Um ano após a aprovação do
projeto que promoveu a doa-
ção, nada mudou no espaço,
apenas a Biblioteca foi desaloja-
da e o acervo segue amontoado
em salas de onde deveria fun-
cionar a nova sede do acervo,
no Teatro Euclídes Menato. 

Preocupados com o futuro da

Biblioteca e o descaso da
Prefeitura Municipal, a União
da Juventude Socialista (UJS) e
membros do Conselho
Municipal de Educação cobram
do prefeito Kiko Teixeira (PSB) o
cumprimento da promessa que
em agosto passado, a Biblioteca
já estaria em funcionamento. 

“Há alguns meses houve o
desligamento da Biblioteca,
com a promessa de transferên-
cia para o Teatro Municipal
Euclídes Menato, onde a
Biblioteca contaria com espaço
para pesquisa, gibiteca, compu-
tadores com acesso a Internet,
entre outros itens. A previsão
de entrega desse novo espaço
era em agosto, porém isso pare-
ce estar bem longe de aconte-
cer”, aponta Laura Freitas,
Diretora da UJS e Membro do
Conselho Municipal de
Educação. 

Para Sofia Freitas e Silva,
membro da Diretoria da UJS de
Ribeirão Pires, 11 mil associa-

dos estão sem poder usufruir
do espaço de Educação e
Cultura. 

“Nós e os outros 11 mil asso-
ciados da Biblioteca Municipal,
aguardamos ansiosamente,
senhor Prefeito, afinal, uma
cidade não pode ficar sem
Biblioteca”, finaliza Sofia. 

A Prefeitura de Ribeirão Pires
esclarece que profissionais da
Secretaria de Cultura do municí-
pio trabalham na organização
do acervo da Biblioteca
Municipal. Diz ser mais de 43
mil livros no acervo, o que torna
o trabalho criterioso e demanda
tempo, uma vez que os livros
catalogados são separados por
seções, bem como o que é acer-
vo de pesquisa, o que é acervo
circulante, por exemplo.

Ainda segundo a Prefeitura, a
previsão é que a Biblioteca
retome o funcionamento ainda
neste semestre, no pavimento
térreo do Teatro Municipal
Euclides Menato.

Fotos: Arquivo Pessoal

Acervo da Biblioteca retirado da antiga sede foi alocado de forma inapropriada no Teatro Euclídes Menato

Sede da Biblioteca foi doada ao Sesi e Prefeitura não instala o equipamento em um novo espaço 

“Se há dinheiro para 
reformar o Gabintete, 
também há dinheiro para
dar prioridade à um espaço
para a  Biblioteca Municipal”

Em vídeo postado na página da
UJS de Ribeirão Pires, as diretoras
da entidade, Laura Freitas e Sofia
Silva, cobram do prefeito de
Ribeirão Pires, Kiko Teixeira (PSB),
compromisso com a Educação, e o
uso racional dos impostos pagos
pela população da Estância. 

“Recebemos também a infor-
mação de que foram gastos R$
291 mil para reformar, entre
outros espaços, o Gabinete do
Prefeito, pensamos então que se
há dinheiro para reformar o
Gabinete, também há dinheiro
para dar prioridade a um espaço
para a Biblioteca Municipal”, diz
Sofia no vídeo postado em mea-
dos do mês de agosto deste ano. 

A informação sobre os gastos
com a reforma do Gabinete do
Prefeito Kiko foi tema de reporta-
gem do Portal Repórter ABC, no
dia 6 de agosto.

“O prefeito de Ribeirão Pires,
Kiko Teixeira (PSB) gastou R$
291.252,40 dos cofres públicos
para reformar, entre outros espa-
ços, o seu gabinete. O trabalho ini-
cialmente fora orçado em R$
195.658,00 teve através de adita-
mento um acréscimo de 48,85%, o
que elevou os valores”, denuncia a
reportagem.  Ainda segundo o
Portal, “a informação está em
documento oficial que vai assina-
da pelo secretário de Obras
Takaharu Yamauchi que ainda pre-
via manutenção em parte elétrica
do Paço”.  

Através do link http://reporte-
rabc.com.br/2019/08/06/prefei-
to-kiko-teixeira-gastou-r-291-mil-
na-reforma-de-seu-gabinete/ é
possível ler a reportagem na ínte-
gra e ter acesso do documento
que comprova os valores indica-
dos pelo responsável da matéria.

Sofia e Laura durante transmissão do vídeo indagando o prefeito Kiko
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O prefeito de Rio Grande da
Serra, Gabriel Maranhão
(Cidadania) recebeu no dia 2 de
setembro, na Sala de Reuniões
do Gabinete moradores repre-
sentantes dos bairros Pouso
Alegre, Chácara São Paulo,
Jardim Esperança, Sítio Maria

Joana, Jardim Guiomar, Vila
Conde Siciliano, Parque América,
Parque do Governador e Estrada
do Caracu.

Na oportunidade, o prefeito
ouviu dos moradores reivindica-
ções e apresentou os cronogra-
mas de investimentos em cada

região.
“Conversamos sobre a infra-

estrutura de cada um desses
locais, e deixamos todos a par do
cronograma de obras e ações
relacionadas a esgoto, ilumina-
ção, calçamento de vias, entre
outros pontos importantes para
o desenvolvimento de cada loca-
lidade”, disse o prefeito.

Ainda segundo Maranhão
esse tipo de encontro estreita a
relação entre a Prefeitura e os
moradores, promovendo uma
conversa franca e propositiva
para a busca de melhores condi-
ções nos bairros.

O encontro contou ainda com
a presença dos vereadores
Claudinho Monteiro (Presidente
da Câmara), Akira Auriani,
Messias Cabeleireiro, Bibinho,
Marcelo Cabeleireiro e Benedito
Araújo, além de representantes
da Secretaria de Serviços
Urbanos.

Maranhão se reúne com
moradores para discutir
melhorias em bairros 

Foto: Divulgação

Moradores, prefeito e vereadores se unem na busca de melhorias 

Para o prefeito o encontro serve para estreitar relações com os moradores
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Nessa sexta-feira, dia 6, a SPAIS
– Secretaria de Participação e
Inclusão Social da Prefeitura de
Ribeirão Pires deu início à capacita-
ção de LIBRAS – Língua Brasileira
de Sinais, voltada aos servidores
públicos das secretarias munici-
pais. Cerca de 70 profissionais par-
ticiparão do curso gratuito neste
semestre, divididos em três tur-

mas.
A ação tem por objetivo qualifi-

car equipes multidisciplinares para
prestar atendimentos adequados
aos surdos, nos mais diversos
departamentos da Prefeitura.
Efetiva há 10 anos, Eloisa de Jesus
Matos Ferrareto, 53 anos, atua no
setor de cadastro imobiliários da
Secretaria de Finanças e ressaltou

a importância do curso.
“Já passei por situações em que

tive dificuldade de me comunicar
com o surdo. Nós que fazemos
atendimento ao público temos
que nos capacitar para atender
melhor a todos que nos procu-
ram”, contou a funcionária. “Sou
muito curiosa e gosto muito de
LIBRAS. Sou formada em assistên-
cia social e tenho um olhar huma-
nizado com relação ao atendimen-
to”, concluiu.

O curso acontece às terças-fei-
ras, das 9h às 11h (turma A), das
14h às 16h (turma B); e às sextas-
feiras, das 9h às 11h (turma C), na
Câmara Municipal de Vereadores. 

“Temos uma intérprete de
LIBRAS na SPAIS, responsável pelo
atendimento de surdos no Paço
Municipal. A capacitação visa dar
ferramentas aos funcionários para
que possam fazer o primeiro con-
tato, promovendo a inclusão e o
acolhimento do munícipe nos ser-
viços municipais”, explicou a secre-
tária de Participação e Inclusão
Social da cidade, Elza da Silva
Carlos.

Ribeirão Pires promove
oficina de Libras

Divulgação

Aulas de capacitação seguem até o dia 29 de novembro 

Qualificação dos servidores visa melhoria do atendimento ao munícipe
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Rio Grande da Serra 
abre inscrições para
Educação Infantil 2020
Interessados devem procurar a Escola Municipal mais próxima da residência

As inscrições para a
Educação Infantil (Pré-Escola)
para o ano de 2020 estão aber-
tas até o dia 31 de outubro
deste ano. Para realizar a inscri-

ção, basta procurar a escola
mais próxima de sua residên-
cia.

É importante que os pais se
atentem à obrigatoriedade

legal da frequência das crianças
à escola de acordo com a idade.

Segundo a Lei Federal
12.796, de 4 de abril de 2013, é
dever dos pais ou responsáveis
efetuar a matrícula das crianças
na educação básica (Pré-Escola)
a partir dos 4 anos de idade. A
Educação Infantil, primeira
etapa da educação básica, tem
como finalidade o desenvolvi-
mento integral da criança de
até 5 anos em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e
social, complementando a ação
da família e da comunidade.

Segundo a Prefeitura, as
escolas municipais de Rio
Grande da Serra estão prepara-
das para receber todas as crian-
ças em fase pré-escolar. Se
você conhece alguma criança
nessa faixa etária que esteja
fora da escola, divulgue para a
família essa informação e com-
partilhe entre vizinhos e fami-
liares.

Escolas municipais recebem inscrições de crianças a partir dos 4 anos

Foto: Divulgação

Os cardápios da Merenda
Escolar da Rede Municipal de
Rio Grande da Serra já estão
atualizados para o mês de
setembro. Os cardápios, elabo-
rados por nutricionista da
Secretaria de Educação e
Cultura do município, contam
com todos os alimentos essen-
ciais para uma correta nutri-
ção, sempre de acordo com
cada faixa etária.

Entre os alimentos ofereci-
dos este mês, estão pães, car-

nes, leite enriquecido com
ferro, ovos, verduras e legu-
mes, além de frutas, como
mamão, maçã, pera, abacate,
entre outros.

O cardápio de setembro
pode ser consultado através do
www.riograndedaserra.sp.gov.
br/s…/educacao-e-cultura/,
selecionar a aba
“Documentos”, em seguida cli-
car em “Cardápio Merenda
Escolar Setembro” e escolher o
arquivo desejado.

Em RGS, pais podem
consultar cardápio de
Merenda na Internet

Cardápio segue recomendações de nutricionistas da Prefeitura Municipal

Foto: Divulgação
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As investigações sobre o caso
do policial militar assassinado com
tiro na região posterior da cabeça
em Rio Grande da Serra concluí-
ram que César Augusto de Souza
foi atingido enquanto tentava fugir
do grupo de criminosos que o cap-
turou na madrugada do dia 28 de
julho em Rio Grande da Serra. 

Segundo informações apuradas

pela Folha junto a Polícia Civil de
Rio Grande da Serra, após ser agre-
dido, o policial recebeu a ordem
para correr, proferida pelos pró-
prios homens. No momento em
que se atirou no braço da Represa
Billings, dois criminosos efetuaram
disparos na água, tendo um dos
tiros atingido a região posterior da
cabeça de César Augusto. A forma

em que se deu a morte do policial
militar também caracteriza uma
execução, segundo explica o chefe
de investigações da Polícia Civil de
Rio Grande da Serra, Rubens
Tooge, o Xina.  “Não havia como a
vítima fugir, pois eram muitos con-
tra ele. Essa é uma maneira de exe-
cução”, pontua Xina. 

As investigações também resul-
taram em oito nomes que tiveram
envolvimento direto no caso. Cinco
pessoas já foram detidas, entre
elas está Márcio Luiz Lima da Silva,
o Sula, preso no dia 6 de agosto,
apontado como líder de facção cri-
minosa na região e mandante da
execução.  

A Polícia Civil também já identi-
ficou o autor dos disparos. A iden-
tidade do acusado segue sob sigilo.  

César Augusto era policial mili-
tar na 1ª Cia do 38º Batalhão de
Polícia Militar, na Zona Leste da
Capital Paulista. O corpo do PM foi
encontrado submerso em um
braço da Represa Billings, a cerca
de quatro metros de profundida-
de, na manhã do dia 29 de julho,
próximo a viela.

Polícia conclui que PM 
foi morto enquanto “fugia”

Foto:Divulgação e Folha RP

Local onde o policial teria sido capturado pelos bandidos

César Augusto teria recebido ordem para correr antes de ser morto 
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Acidentes de trânsito
marcam feriado em RP

Foram dois acidentes na Índio Tibiriçá em menos de uma hora

O feriado de 7 de setembro foi
marcado por acidentes de trânsito
na principal rodovia que cruza
Ribeirão Pires - a Índio Tibiriçá. Em
ambos os casos, que ocorreram
em um curto espaço de tempo,
não houveram vítimas fatais.  

De acordo com informações da
página oficial da Secretaria de
Transporte e Trânsito (STT), o pri-
meiro registro de acidente envol-
vendo um carro e uma moto ocor-
reu por volta das 13h30, no Km 55
da rodovia. Um motociclista teria
entrado na contramão e colidido
frontalmente com o veículo, onde
estava um casal. O Helicóptero
Águia da Polícia Militar foi solicita-
do no local para a remoção da víti-
ma, uma vez que o estado de
saúde era considerado grave. Não
houve atualizações quanto ao qua-
dro do motociclista.  

Cerca de 20 minutos após o pri-
meiro acidente, outro motociclista
se envolveu em uma batida com
um caminhão, no Km 57 da

Tibiriçá. Equipes de Trânsito que
prestavam apoio ao ocorrido Km
55 se deslocaram até o local.
Segundo as informações da STT, o
motociclista foi conduzido ao
Pronto-socorro com uma possível
fratura na perna.  

Colisão na Princesa Isabel 
A véspera da Independência do

Brasil também registrou uma coli-
são por embriaguez ao volante,
desta vez nas proximidades
Avenida Princesa Isabel no Parque
Aliança. Por volta das 20h30 da
sexta-feira (6), um motorista foi
detido em flagrante após bater  em
um carro que estava estacionado
na esquina da Rua Aladin. 

Segundo o boletim de ocorrên-
cia, a proprietária estava no local
com seu filho de 15 anos quando
presenciou o indiciado V.C.S.
seguindo em um Clio pela Avenida
Princesa Isabel sentido Ribeirão
Pires. Ele teria atingido a parte
dianteira esquerda do carro da víti-
ma e fugido. 

A Polícia Militar localizou o
motorista trafegando com o auto-
móvel no Parque Aliança. Ele esta-
va visivelmente alterado em decor-
rência do consumo de álcool, apre-
sentando “fala pastosa, olhos aver-
melhados, odor etílico, andar cam-
baleante, entre outros sinais de
embriaguez”, como consta no
registro do caso.  

V.C.S. confirmou aos policiais
militares que, de fato, havia colidi-
do com um veículo e que havia
ingerido seis garrafas de cerveja e,
ainda, pretendia consumir mais
bebidas em um bar próximo ao
local. O motorista já possui passa-
gem pela Polícia pelo crime de
embriaguez ao volante. Ele ainda
estava com a documentação do
automóvel vencida, bem como a
carteira de habilitação. 

Diante das circunstâncias e do
comportamento agressivo contra
o adolescente de 15 anos, V.C.S. foi
conduzido à Delegacia de Ribeirão
Pires, onde teve prisão em flagran-
te decretada pelos delitos de
Embriaguez ao Volante, Fuga do
Local de Acidente e Ameaça e
Resistência. O acusado passará
pela Audiência de Custódia.

Divulgação/ STT

Acidente ocorrido no Km 55 contou com apoio do Samu, Trânsito e Águia

Vítima sendo socorrida no km 57

Um homem ficou gravemente
ferido após uma discussão em um
bar localizado no bairro Pedreira,
em Rio Grande da Serra, durante a
noite do último sábado (7). Os gol-
pes na cabeça e no pescoço da víti-
ma teriam sido desferidos com o
auxílio de uma garrafa de vidro
quebrada. O autor fugiu do local e
não foi localizado pela Polícia
Militar.  De acordo com informa-
ções do boletim de ocorrência, o
desentendimento entre os
homens teria começado quando o

agressor recusou a bebida ofereci-
da pela vítima, identificada como
D.D.C.S., a ele e seus irmãos.  

A vítima teria passado a discutir
com o homem, mas sem agredi-lo
fisicamente, momento em que o
agressor quebrou duas garrafas de
cerveja e atingiu o pescoço de
D.D.C.S. O autor do golpe fugiu do
local acompanhado de seu irmão.  

Diante da gravidade do feri-
mento, amigos que o acompanha-
vam e a mulher do agressor opta-
ram por levar a vítima até a

Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) de Rio Grande da Serra.
Ainda de acordo com o boletim,
D.D.C.S. precisou ser encaminhado
ao Hospital Nardini, em Mauá, em
estado crítico para a realização de
uma cirurgia de emergência.  

O caso foi registrado na
Delegacia de Ribeirão Pires como
Homicídio Simples Tentado e deve-
rá ser encaminhado ao Setor de
investigações responsável. 

O estado de saúde da vítima
não foi divulgado. 

Discussão em bar termina com 
tentativa de homicídio em RGS

Mulher é indiciada por
maus-tratos à animais

Uma moradora da Vila São José
foi denunciada na Delegacia de
Ribeirão Pires pelo crime de maus
tratos à animais, na tarde do últi-
mo dia 30.  Conforme boletim, a
mulher estaria abrigando um
cachorro que se encontrava doen-
te e desnutrido, o qual não recebia
amparo e nem cuidados.

A declarante da denúncia infor-
mou à Polícia que é cuidadora de
animais, e por isso se sensibilizou
com o estado de saúde do cachor-
ro e realizou o “resgate”, ficando
sob sua responsabilidade para que
recebesse cuidados veterinários.

Criminoso furta estepe
de ônibus escolar municipal

Um dos ônibus escolar da frota
municipal teve o estepe furtado na
madrugada da última segunda-
feira (2).  De acordo com o boletim
de ocorrência, o furto foi percebi-
do durante o chek list feito na
terça-feira (3). A representante da
Secretaria de Educação afirmou
que o objeto estava na lista emiti-
da em data anterior. A Polícia
investiga o caso.

Quatro homens são 
indiciados por lesão corporal

Quatro homens foram indi-
ciados por lesão corporal após
agredirem um rapaz de 27 anos
durante uma festa no Parque
das Américas, em Mauá. O caso
aconteceu na madrugada do
último dia 25.

Segundo informações do
boletim de ocorrência registrado
pela vítima junto à Delegacia de
Ribeirão Pires, um dos homens
identificado como namorado da
anfitriã da festa iniciou uma dis-
cussão por motivo de ciúmes. O
homem teria se exaltado e des-
feriu golpes contra a vítima utili-
zando um soco inglês. 

Após a primeira agressão, a
vítima recebeu golpes na cabeça
e no corpo com o auxílio de mais
três homens que estavam no
local, resultanto em graves
lesões no jovem que teve que
ser encaminhado ao Hospital
Nardini.

Após as primeiras apurações
sobre o ocorrido, ainda na
Delegacia de Ribeirão Pires, o
caso seguiu para apreciação do
Delegado Titular da área do fato,
em Mauá. 
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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!

Casamento de Roberta e Nilson, no último domingo, realizado no Espaço
Sem Igual Eventos. Clicados por Fotos Studio Pura Arte 

Sessão Solene em
homenagem ao
Profissional de
Educação Física na
cidade de Ribeirão
Pires, organizada pelo
vereador Amigão
D’Orto, em parceria
com o Cref4SP

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

Passeio para Estrada Velha de Santos realizado pela Equipe FitGirls
de Ribeirão Pires, com mais de 50 pessoas participantes 

Aula experimental de Ninjutso com o Mestre José,
na Academia Phoenix, em Ribeirão Pires

Fotos Arquivo Pessoal 



1199CCiiddaaddee FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  1100  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22001199

Acontece neste sábado (14/09),
às 14h, evento social com objetivo
de arrecadar fundos para Festa das
Crianças 2019 do Espaço
Comunitário LeBem. Um bingo
solidário organizado pelo grupo
Direito de Brincar sorteará mais de
20 prendas diversas. Além do jogo,
também haverá brechó com valo-
res simbólicos.

A ação social se realizará na rua
Papa João XXIII, nº 81, Vila Nova
Suíssa. O bingo contará com três
cartelas especiais, valendo prendas
nas duas primeiras quinas e um
prêmio na cheia. Além das três
rodadas principais, também acon-
tecerão rodadas extras. Os interes-
sados podem procurar o grupo
Direito de Brincar nas redes sociais
ou adquirir suas cartelas no dia do
evento. O brechó solidário, evento
tradicional do Direito de Brincar,
estará disponível às 12h, com
peças de roupas, calçados e aces-
sórios, com preços até R$ 5,00.

Todo o dinheiro arrecadado no
bingo e no brechó será revertido
para realização da Festa das
Crianças, evento organizado em
parceria entre o Direito de Brincar
e o Espaço Comunitário LeBem –
kits de lanches, bebidas e doces
serão distribuídos para as crianças
que participam das atividades do

LeBem, além de financiar ativida-
des culturais e brinquedos.

O coordenador do grupo Direito
de Brincar, Armando Lima, ressalta
a importância do evento.

“O objetivo final é muito nobre.
Propicia atividades de lazer e cultu-
ra para estas crianças, pilares da
cidadania. Mas, mais do que envol-
ver estes jovens, é fundamental
envolver também a sociedade na
construção deste evento. É funda-
mental que se crie este laço de par-
ticipação na solidariedade, para
que as pessoas se sintam perten-
centes”, afirma.

A Festa das Crianças, no LeBem,
é aberta ao público e está marcada
para dia 26 de outubro.

Bingo para Festa de Dia
das Crianças no LeBem

Brinquedos fazem parte da festa

Foto: DivulgaçãoNo dia 20 de agosto, a ARIS -
Associação Ribeirãopirense de
Integração Social - completou 44
anos de existência e trabalho em
prol de crianças e adolescentes do
município.  Ao longo das mais de
quatro décadas, a instituição abra-
çou inúmeras causas e ofereceu a
oportunidade de não só as crian-
ças, mas também suas famílias
construírem um futuro melhor.  

Fundada por um grupo de 12
senhoras, entre elas Ana Ana

Gardesani e, à época primeira
dama da Estância, Norma dos
Santos Prisco, a ARIS sempre dire-
cionou seu trabalho para auxiliar
famílias em situação de vulnerabili-
dade social.  Hoje, situada no bairro
Santa Luzia, a entidade atende ape-
nas menores entre 6 a 15 anos com
encaminhamento do Conselho
Tutelar, CREAS ou CRAS, visando o
fortalecimento do vínculo familiar.  

Mesmo diante do valor imensu-
rável da ARIS perante a comunida-

de, o presidente José Roberto Kuki
afirma que a entidade vem sofren-
do com constantes ataques proferi-
dos por parte do órgão que mais
deveria apoiá-los: A Prefeitura
Municipal. 

Segundo Kuki, após o episódio
que envolveu o corte no repasse da
verba destinada à associação, em
setembro de 2018, a relação com
alguns setores da Prefeitura ficou
um tanto conturbada. 

Para Ana Paula dos Santos
Prisco, filha de Norma Prisco e
membro da diretoria, as represálias
contra a associação causam incer-
tezas tanto para o grupo de profis-
sionais educadores quanto aos pais
das crianças. “Chegaram a afirmar
que a ARIS não realizava o fortaleci-
mento do vínculo familiar e o
encerramento das atividades não
teria impacto nenhum”, afirma Ana
Paula.  

Apesar de tantas incertezas, a
associação segue assistindo a 100
famílias e mudando vidas, sendo
possível ver o resultado apenas
pelos olhares de gratidão de cada
criança que faz parte da ARIS. 

ARIS completa 44 anos
de conquistas e lutas

Foto: Divulgação/ ARIS

Presidente, membros da diretoria e funcionários comemoraram a data

Uma das associações mais antigas da Estância comemorou a data em Agosto
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A Prefeitura de Ribeirão Pires,
realiza o projeto "Transporte e
Cidadania" que leva os alunos da
rede municipal de ensino à sede
da concessionária das linhas de
ônibus municipais da cidade, a
Rigras.

Na visita, que contou com a
presença da personagem da
campanha “Foca no Trânsito”, os

alunos com idades entre 4 e 5
anos, da Escola Municipal
Fiorindo Roncon, puderam
conhecer o funcionamento do
ônibus, o sistema municipal de
transporte coletivo e a empresa,
de modo geral.

Durante todo o mês, a equipe
da Secretaria de Transportes e
Trânsito promoverá ações de

conscientização e educação em
alusão à Semana Nacional do
Trânsito - de 18 a 25 de setem-
bro. As atividades também inte-
gram o calendário do programa
Respeito à Vida, do Governo do
Estado.

Nessa semana, crianças da
Escola Municipal Irmã Maria
Bernadete Bandeira de Seixas,
do bairro Quarta Divisão, partici-
parão de atividades lúdicas do
projeto “Brincando de Trânsito”,
que aborda conceitos de “trânsi-
to e vivência do bom pedestre e
do bom ciclista” em minicircuito
montado na unidade escolar.  As
ações nas escolas são adaptadas
ao perfil da unidade escolar.

Sobre o programa
"Respeito à Vida"
A Prefeitura de Ribeirão Pires

aderiu ao programa “Respeito à
Vida” do Governo do Estado de
São Paulo. Trata-se de uma série
de atividades desenvolvidas nos
municípios para reduzir o índice
de acidentes de trânsito, espe-
cialmente com vítimas fatais.

Alunos de RP participam do
projeto Transporte e Cidade 

Foto: Divulgação

Projeto aconteceu nas dependências da empresa de transportes Rigras

Ação estimula conscientização sobre o respeito e a cidadania nos coletivos

Os alunos de Robótica
Educacional de Rio Grande da
Serra visitaram nesta semana o
Museu Catavento, em São
Paulo. 

O passeio foi dividido em
dois dias – uma turma na terça
(3) e outra na quarta (4). 

Os alunos realizaram diver-
sas atividades oferecidas pelo
museu, como Estúdio de TV,
Engenho, Laboratório de
Química, Jogos do Poder, entre
outros.

Catavento Cultural e
Educacional foi criado com a
vocação de ser um espaço inte-
rativo que apresente a ciência

de forma instigante para crian-
ças, jovens e adultos, desde
sua inauguração em 2009 o
Museu Catavento tem sido um
grande fenômeno de público,
tendo atingido a marca de dois
milhões e meio de visitantes
em apenas seis anos de opera-
ção, tendo sido o Museu mais
visitado do Estado de São
Paulo por três anos consecuti-
vos.

O equipamento funciona de
2ª a 6ª das 10h às 16h, e aos
finais de semana e feriados das
10h às 16h. Para agendar visi-
ta: faleconosco@cataventocul-
tural.org.br.

Alunos da Robótica 
visitam Museu Catavento

Estudantes de Rio Grande da Serra, durante a visita ao Museu 

Foto: Divulgação
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A Dra. Isa Thomazini,
Farmacêutica especializada em
estética e proprietária da clínica Isa
Thomazini - Estética e Saúde em
Ribeirão Pires, explica essa nova
técnica que veio para mudar a
estética facial.

A Harmonização Facial é uma
técnica para deixar o rosto mais
harmônico com um balanceamen-
to correto dos traços da face. Com
o procedimento o rosto fica com
simetria e rejuvenescido. 

“É rosto esculpido sem cirur-
gia”, diz a especialista.

Segundo Isa Thomazini, a  ideia
da técnica é tratar diversas insatis-
fações de uma vez. Por isso, ela
pode servir para diversos objeti-
vos, todos estéticos, entre elas: 

- Redução de papadas;
- Redução de olheiras;
- Redução de rugas e marcas de

expressão;
- Aumento dos lábios;
- Definição de mandíbula;
- Mudanças sutis no nariz;
- Aumento ou diminuição do

queixo e testa;
- Aumentar a maçã do rosto.

A especialista frisa que para
chegar aos objetivos, a
Harmonização Facial usa uma
gama de procedimentos estéticos
que usam apenas agulhas e cânu-
las, com o intuito de promover a
aplicação de ácido hialurônico, de
toxina botulínica, promover a
radiofrequência e bioestimulação
de colágeno, bem como, os fios de
PDO e sustentação.

Quer saber mais sobre a técnica
e tirar dúvidas, fale direto com a
Farmacêutica pelo: (11) 97124-
6336.

Harmonização Facial e Rinomodelação: 
A técnica para ter rosto esculpido sem cirurgia

Footos: Divulgação

Isa Thomazini é a Farmacêutica responsável em aplicar a técnica 

Especialista no assunto, Isa Thomazini explica como funciona a técnica 

Exemplos mostram a eficiência da técnica aplicada na clínica de estética 
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Na próxima quarta-feira (11) o
Pontos MIS de Rio Grande exibirá
o filme de drama nacional “As
Duas Irenes”, em três sessões no
Teatro Municipal Primeira-Dama
Zulmira Jardim Teixeira: às 9h, às
14h e às 18h30. A classificação
indicativa é de 14 anos.

O filme trata de Irene, 13 anos,
que descobre que o pai tem uma
segunda família e outra filha de
sua mesma idade, também cha-
mada Irene. Sem que ninguém
saiba, ela se arrisca para conhecer
a menina e acaba descobrindo
uma Irene completamente dife-
rente dela.

Vale lembrar que não é neces-
sário a retirada de ingressos ante-
cipados.

“As Duas Irenes” é atração
do Ponto MIS em RGS 

Foto: Divulgação

O filme conta a história de Irene após descobrir que o pai tem outra família

Filme terá três sessões gratuitas em Rio Grande da Serra

Peças teatrais gratuitas
com o Minutos em Cena

A Prefeitura de Ribeirão Pires,
por meio da Secretaria de
Cultura, realizará no dia 14 de
setembro, às 18h, o projeto
“Minutos em Cena”, ação desen-
volvida pelos orientadores da
Escola Municipal de Teatro
Arquimedes Ribeiro. Com entra-
da gratuita, o evento acontecerá
no Centro Cultural da cidade,
localizado na Rua Dr. Yutaka
Ishihara, 220 – Jd. Pastoril. 

Com duração de 10 minutos,
as peças teatrais serão encenadas

por artistas do município. O públi-
co poderá conferir as apresenta-
ções “Gingaê Camará - Puxada de
Rede”, “Escola Atemporal de
Artes - Novas Diretrizes em tem-
pos de paz”, “Artte de Vivver -
Causo Recalcitrante” e “Fabrícia
Eliane - Origens”. 

O evento abre espaço aos
artistas, que, através das artes
cênicas, compartilham seu traba-
lho com o público. As quatro
apresentações acontecem simul-
taneamente.

Cadastro de voluntários em Ribeirão
O Fundo Social de Ribeirão Pires

está em busca de voluntários para
auxiliar as entidades do setor no
município. “Qualquer munícipe
que tenha alguma habilidade, seja
tocar um instrumento musical; téc-
nicas de artesanato ou mesmo ser

um bom ouvinte e queira doar seu
tempo a quem precisa pode se ins-
crever”, explicou a primeira-dama
e presidente do Fundo Social da
Estância, Flávia Dotto.

O morador, que deve ter idade
acima de 16 anos, com interesse

em ser voluntário deve entrar em
contato com o Fundo Social - pelo
telefone 4824-8236, de segunda a
sexta-feira, das 8h às 17h. Equipe
da entidade registrará informações
sobre a disponibilidade de datas e
horários para o voluntariado.

Espetáculos serão exibidos no Centro Cultural da cidade

Foto: Divulgação
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O projeto Fazer Valer, de
Rio Grande da Serra, teve seu
início cerca de 5 anos atrás, e
hoje colhe os frutos plantados
desde o começo, alunos do
projeto já se destacam em tor-
neios e campeonatos na
região.

O aluno João Pedro é uma
dessas promessas, o qual par-
ticipou da 3ª Etapa do Circuito
ABC do "I Torneio Sensei Chico
do Judô". 

“Nosso atleta conquistou
bronze na categoria Sub-18
Ligeiro, mostrando que o tra-
balho e dedicação de nossos
professores depositados em
nossos alunos desencadeiam
resultados brilhantes. Hoje
ensinamos em torno de 200
atletas as atividades de Judô e
Taekowdo, visando sempre a
disciplina e aprimoramento da
técnica de cada um, para cres-
cimento não só esportivo, mas
também humano”, diz Marcos
Húngaro responsável pelo pro-
jeto em Rio Grande da Serra.

Quer saber mais: www.face-
book.com/Projeto-Fazer-Valer

Fazer Valer reúne 200
atletas em Rio Grande 

Fotos: Divulgação

João Pedro (3) durante a entrega das premiações do Circuito ABC

Projeto social visa o crescimento humano de crianças e jovens 

Corrida Noturna 
atrai 800 participantes

Ribeirão Pires sediou nesse
sábado, dia 7 de setembro, a
5K Kaethe Richers – Corrida
Noturna. A primeira edição da
prova reuniu 800 participantes,
entre atletas e apreciadores da
prática de atividades ao ar
livre. O evento aconteceu em
uma das principais vias da cida-
de, a Avenida Kaethe Richers,
recentemente revitalizada pela
Prefeitura, por meio de convê-
nio com o Governo do Estado.

Na categoria masculina,
Marckson Clay Silva dos Santos,
34 anos, de Santo André, foi o
primeiro colocado, completan-
do a prova em 16 minutos.

Viviane Cláudia de Souza, 33
anos, de Rio Grande da Serra,
foi a primeira classificada no
feminino, cruzando a linha de
chegada em 21 minutos e 50
segundos. Ambos foram os pri-
meiros classificados na corrida
Choco Run 10k – prova do 13º
Festival do Chocolate realizada
nesse ano, na Avenida Prefeito
Valdírio Prisco. 

Apesar da festa, o ponto
negativo ficou para a quantida-
de de lixo acumulado na aveni-
da um dia após o evento.
Copos plásticos dominavam o
cenário durante todo o dia de
domingo.

Marckson Clay Silva e Viviane Cláudia de Souza, os vencedores 

Atletas e dirigentes do programa social de Rio Grande da Serra 

Foto: Divulgação
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