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

CC HH AA RR GG EEE d i t o r i a l d a F o l h a

Dívida ativa crescente
A Prefeitura tem um crédito muito

grande para receber dos contribuintes
de Ribeirão Pires. São mais de R$ 100
milhões em dívida ativa, de pessoas físi-
cas e jurídicas. Pouco menos de 1/3 do
Orçamento previsto para 2020, que é de
R$ 372 milhões. Muito dinheiro para
uma cidade tão carente de ser-
viços essenciais de qualidade.
A dívida ativa se caracteriza

quando o contribuinte não
quita os tributos, multas e
demais débitos devidos ao
município. Todos os créditos municipais
são inscritos na dívida ativa - tanto os
de natureza tributária (fiscal) como os
de natureza não-tributária. 
Os tributos são divididos em impos-

tos, contribuições de melhoria, taxas,
empréstimos compulsórios e contribui-

ções sociais.
É importante destacar que esse mon-

tante vem crescendo ano a ano. Em
2017, o valor registrado na dívida ativa
era de quase R$ 80 milhões e agora
(2019) aumentou em aproximadamente
25%. Quais serão os motivos que levam

à inadimplência? Insatisfação
com o Poder Público? Crise
financeira familiar ou empre-
sarial? Esquecimento? Sem
dúvida que a resposta é algu-
ma dessas citações acima, ou

todas elas juntas. 
Porém, é preciso entender a necessi-

dade que o Poder Público tem de ter
orçamento para a realização de políti-
cas públicas e para recuperar esses cré-
ditos a Prefeitura precisa recuperar sua
credibilidade e cobrar com sapiência.

““RRiibbeeiirrããoo  PPiirreess  
tteemm  mmaaiiss  ddee  

RR$$  110000  mmiillhhõõeess  
eemm  ddíívviiddaa  aattiivvaa””

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

AAnnssiieeddaaddee::  nnoorrmmaall  oouu  ppaattoollóóggiiccaa??

A expressão “mal do século”
era por muito tempo uma refe-
rência direta à depressão, con-
tudo, atualmente é também
dirigida à ansiedade pelo cres-
cente número de diagnósticos
que lotam as salas de atendi-
mento psiquiátrico e psicológi-
co. 

As crises de ansiedade, segui-
da pelo desconforto físico e
emocional levam desde crianças
a idosos ao consultório em
busca de ajuda. É muito comum
nos depararmos com postagens
em redes sociais e status rela-
cionados à definição do trans-
torno e aos sintomas, são gritos
de socorro. As pessoas estão
falando mais sobre a ansiedade
e assumindo que estão sofren-
do.  Ansiedade não é frescura e
não é sinal de fraqueza.

Segundo a OMS o Brasil é o
país mais ansioso do mundo.
São 18,6 milhões de brasileiros

que convivem com o transtorno
de ansiedade, mesmo com tanta
informação, ainda há muito pre-
conceito e resistência ao uso de
medicamentos. 

Todos nós temos ansiedade
pois faz parte da vida, sendo
acarretada pela rotina dinâmica
e extremamente exigente por
resultados. São preocupações
excessivas com o futuro, que é
incerto, um sofrimento por
antecipação, medo de perder o
controle. Geralmente, os sinto-
mas não aparecem nos exames
físicos (médicos). 

A ansiedade considerada nor-
mal é caracterizada por uma
preocupação de curto prazo,
geralmente até que o problema
se resolva, como exemplo,
pagamento de uma dívida. 

O transtorno de ansiedade é
quando as preocupações afe-
tam a qualidade de vida e inter-
ferem nas atividades diárias
(social, profissional ou relacio-
namentos). O paciente pode
desenvolver ataques de pânico
(duração de dez a vinte minutos
aproximadamente, caracteriza-
do por taquicardia, sudorese,
tremores, sensação de falta de
ar, tontura, medo de morrer e
outros) que é diferente de
Transtorno de Pânico (é neces-

sário que tenham ocorrido ata-
ques de pânico recorrentes,
com frequência de vários ao dia
ou dias alternados). 

Outros desdobramentos do
transtorno são: TOC (obsessões
e compulsões), hipocondria
(medo excessivo de adoecer),
fobia específica (ex. medo de
cachorro), agorafobia (medo de
lugares abertos), ansiedade
social (medo de interações, con-
fundido com timidez), transtor-
no de separação (comum entre
crianças que não suportam ficar
longe da figura cuidadora),
transtorno de estresse pós-trau-
mático (perda significativa),
entre outros.  

Mudanças nos hábitos diários
podem ajudar, como: fazer ativi-
dades prazerosas, ser mais orga-
nizado (planejamento), ter ati-
tude positiva diante da vida, res-
peitar os próprios limites, dele-
gar tarefas, relativizar os proble-
mas, cuidar do corpo e do emo-
cional.

Sara Andreozzi Petrilli 
do Nascimento

Psicóloga da Clínica Elgra,
especialista em Psicossomática
Psicanalítica e Pós-graduada em
Psicologia Hospitalar.

CRP 82574/06
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Que o prefeito de Ribeirão
Pires, Kiko Teixeira (PSB), ini-
ciou a defesa de seu legado
durante ato político no qual
entregou o recapeamento da
Rua Professor Antônio Nunes,
a principal da Santa Luzia,
foco de reclamação por parte
de moradores durante muitos
anos.

* * *

Que em discurso Kiko refu-
tou a fala propagada por opo-
sitores de que realizou tal
pavimentação porque é ano
eleitoral e comparou com seus
antecessores. “Então porque o
Clovis Volpi e o Saulo
Benevides não fizeram em
seus últimos anos de manda-
to”, cutucou Kiko, referindo-
se a dois ex-prefeitos da
Estância.

* * *
Que com relação a Volpi

Kiko foi além. Ele afirmou que
Volpi faz reunião criticando o
Boulevard Gastronômico e
dizendo que se eleito prefeito
vai repor os recuos para esta-
cionamento de carro na região

do Centro Novo. “Mas ele
(Volpi) não fala que foi ele
quem vendeu a rua que servia
como bolsão de estaciona-
mento no mesmo lugar”.

* * *

Que o Executivo Municipal
decidiu retirar o veto a um
Projeto de Lei do vereador
Amigão D´Orto (PSB) que dis-
ponibiliza assistência psicoló-
gica e social aos alunos víti-
mas de bullying e assim irá
sancionar tal Lei.

* * *
Que por falar em Amigão, o

mesmo anunciou que não fará
mais parte do PTC e se filiará
ao PSB para disputar a
Prefeitura de Ribeirão Pires.

* * *
Que no último final de

semana o vereador reuniu os
filiados e pré-candidatos a
vereador do PTC para comuni-
car sua mudança partidária e
assim, além de ser pré-candi-
dato a prefeito, Amigão tam-
bém pavimenta a via para ser
candidato a vice-prefeito de
Clóvis Volpi (PL).

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

Nove projetos estão na
Ordem do Dia de Ribeirão

Sessão da Câmara de Vereadores acontece na próxima quinta-feira

Nove Projetos de Lei fazem
parte da Ordem do Dia da Câmara
de Ribeirão Pires cuja sessão ocor-
re na próxima quinta-feira às 14h.

Os Projetos para discussão dos
parlamentares são os seguintes:

- Discussão única, dependendo
para Rejeição, do voto da maioria
absoluta dos Membros da
Câmara, do Veto Integral ao
Autógrafo n° 6582, de autoria do
Executivo Municipal, que dispõe
sobre a instalação de travessia ele-
vada ou outro tipo de redutor de
velocidade próximo a escolas, hos-
pitais, UPA, UBS's, bem como nos
demais órgãos públicos da
Estância Turística de Ribeirão
Pires.

- Primeira discussão, depen-
dendo para Aprovação, do voto de
2/3 dos Membros da Câmara, do
Projeto de Lei Complementar n°
001/2019, de autoria do Vereador
Humberto D'Orto Neto, que acres-
ce artigo 53-B, à Lei Orgânica do
Município para dispor sobre o
comparecimento de Secretários
ou Subsecretários Municipais.

- Primeira discussão, depen-
dendo para Aprovação, do voto da
maioria absoluta dos Membros da
Câmara, do Projeto de Lei n°
004/2020, de autoria do Vereador
Amaury Dias Pereira, que institui a
publicação do currículo profissio-

nal de todos os ocupantes de car-
gos comissionados do Poder
Público no âmbito do Município da
Estância Turística de Ribeirão
Pires.

- Primeira discussão, depen-
dendo para Aprovação, do voto da
maioria dos Vereadores presentes
à Sessão, do Projeto de Lei n°
007/2020, de autoria do Vereador
Sílvino Dias de Castro Filho, que
institui, no Calendário Oficial da
Estância Turística de Ribeirão
Pires, a Semana de Prevenção,
Conscientização e Combate à
Automutilação.

- Primeira discussão, depen-
dendo para Aprovação, do voto da
maioria dos Vereadores presentes
à Sessão, do Projeto de Lei n°
008/2020, de autoria do Vereador
João da Silva Lessa, que institui a
Semana Municipal de
Conscientização e Prevenção
sobre os males causados pelo uso
intenso de celulares, tablets e
computadores, por bebés e crian-
ças, no âmbito do Município de
Ribeirão Pires.

- Primeira discussão, depen-
dendo para Aprovação, do voto da
maioria absoluta dos Membros da
Câmara, do Projeto de Lei n°
009/2020, de autoria do Vereador
Amaury Dias Pereira, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da emis-

são de senha sonora, para no
âmbito do Município de Ribeirão
Pires.

- Primeira discussão, depen-
dendo para Aprovação, do voto de
2/3 dos Membros da Câmara, do
Projeto de Lei n° 010/2020, de
autoria do Vereador Edmar
Donizete Oldani, que denomina
"Nelson Roberto Tognollo" o pré-
dio público utilizado para abrigar o
Centro de Controle de Zoonoses, e
dá outras providências.

- Primeira discussão, depen-
dendo para Aprovação, do voto de
2/3 dos Membros da Câmara, do
Projeto de Lei n° 011/2020, de
autoria do Vereador Archeson
Pedroza Teixeira, que denomina
de "João Irineu da Silva" o Campo
de Futebol localizado no Jardim
Valentina no Município da
Estância Turística de Ribeirão Pires
e dá outras providências.

- Primeira discussão, depen-
dendo para Aprovação, do voto da
maioria dos Vereadores presentes
à Sessão, do Projeto de Lei n°
012/2020, de autoria dos
Vereadores Amaury Dias Pereira e
Humberto D'Orto Neto, que insti-
tuí no âmbito do Município de
Ribeirão Pires, o uso de lâmpadas
de LED (diodo emissor de luz) na
rede de iluminação pública e
empreendimentos imobiliário.

Parlamentares irão se reunir na próxima quinta-feira no plenário do Legislativo
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O ex- vereador e ex-presi-
dente da Câmara de Ribeirão
Pires, Antônio Muraki, se lan-
çou essa semana pré-candida-
to a prefeito da Estância
Turística. 

Muraki, filiado ao
Progressistas-11, quer aliar sua
experiência na vida pública e
empresarial para ajudar a cida-
de a voltar a crescer, pois,
segundo ele, o município está
parado, enquanto cidades vizi-
nhas crescem a olho nú.

“Desenvolvimento e quali-
dade de vida devem ser as
rodas que giram a cidade para
frente. Que fazem a cidade se
desenvolver. Quero dar a
Ribeirão Pires uma identidade
para que nossa população
volte ter orgulho de ser ribei-
rãopirense”, disse o pré-candi-
dato.

Muraki já conversa com
diversas lideranças da cidade e
regionais para viabilizar sua
candidatura e sente uma gran-
de aceitação em torno do seu

nome.
“Quero ser uma nova opção

para o povo da nossa cidade e
já sinto na rua a aceitação do
meu nome”.

Muraki afirma que se lançou
pré-candidato a prefeito a con-
vite do presidente estadual do
partido, deputado federal
Guilherme Mussi (PP). 

“Decidi aceitar o convite e
mais esse desafio em minha
vida”, disse. 

Muraki é ex-vereador
Constituinte Municipal  e na
época apresentou e aprovou
um Projeto de Lei inovador em
São Paulo, que reduziu o
número de vereadores, única
cidade no Estado com este
feito naquele momento. 

Além disso, Muraki também
é presidente da Associação
Nipo Brasileira de Ribeirão
Pires.

“Ribeirão Pires precisa de
qualidade de vida, seriedade e
transparência na coisa públi-
ca”, finaliza o concorrente.

Muraki aceita convite e é 
pré-candidato a prefeito de Ribeirão

Ex-vereador Antonio Muraki junto com liderança do Diretório Estadual do Progressistas

Ex-vereador e ex-presidente da Câmara vai encarar sua primeira disputa para o Executivo Municipal
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O valor a ser recebido pela
Prefeitura de Ribeirão Pires
ultrapassou o total de R$ 100
milhões em 2019. 

Segundo dados provenien-
tes do órgão, a dívida ativa
acumulada por parte de pes-
soas físicas e jurídicas passou
de R$ 79.971.044,85, em 2017,
para R$ 105.225.059,10 no
último ano - totalizando um
aumento de cerca de 25% no
período. 

A dívida ativa se caracteriza
quando o contribuinte não
quita os tributos, multas e
demais débitos devidos ao
município. Todos os créditos
municipais são inscritos na
dívida ativa - tanto os de natu-
reza tributária (fiscal) como os
de natureza não-tributária. 

Os tributos são divididos em
impostos, contribuições de
melhoria, taxas, empréstimos
compulsórios e contribuições
sociais.

Desde 2017, a Prefeitura
Municipal da Estância trabalha

na implantação de medidas de
cobrança com objetivo de
recuperar valores da dívida
ativa.

Segundo o órgão Executivo,
entre as ações estão os Refis
2017 e 2019. “Por meio do
Programa de Recuperação
Fiscal, contribuintes, pessoas
físicas ou jurídicas, tiveram até
100% de desconto em multa e
juros para a regularização de
débitos tributários e não-tribu-
tários, inscritos ou não em dívi-
da ativa, ajuizados ou a ajuizar,
junto ao município. O Refis é
estabelecido por Lei e regula-
mentado por Decreto
Municipal”, explica a
Prefeitura em nota enviada à
Folha.

Ainda segundoa nota, no
referido período, com as ações
de recuperação e negociação
de dívida promovidas pela
Prefeitura, há projeção rene-
gociada da recuperação de
aproximadamente 43% do
montante atual da dívida. 

Dívida Ativa ultrapassa os 
R$ 100 milhões em Ribeirão Pires

Programa de Recuperação de Dívidas é ação do Paço para recuperar verba Governo Kiko espera recuperar 43%

Prefeitura afirma que a projeção de recuperação é de aproximadamente 43% 



66 TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  1100  ddee  MMaarrççoo  ddee  22002200PPuubblliicciiddaaddeeFFoollhhaa  



77CCiiddaaddee FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  1100  ddee  MMaarrççoo  ddee  22002200

A Prefeitura de Rio Grande
da Serra informou que o novo
Terminal Rodoviário da cidade
será construído na área do
Campo do Ferrovia devido no
local estar projetada a nova
estação da CPTM, visando a
futura integração entre os dois
equipamentos de mobilidade.
Ainda segundo a
Administração, para facilitar a

integração é necessário que os
terminais estejam próximos.

A nova Estação Ferroviária
está prometida desde 2006,
entretanto, o Governo do
Estado vem adiando o investi-
mento há anos, o mesmo ocor-
rendo com Ribeirão Pires. 

Na Estância, o Terminal
Rodoviário também foi cons-
truído em uma área ao lado do

terreno que abrigará a nova
estação. Como em Rio Grande
da Serra, a cidade vizinha
aguarda o início das interven-
ções.

O Paço Municipal informou
que trabalha junto a CPTM
para que a estação seja cons-
truída o mais breve possível,
facilitando ainda mais a vida
dos usuários dos sistemas. A
atual estação férrea deverá ser
transformada em Museu.

No último sábado (7), o pre-
feito de Rio Grande da Serra,
Gabriel Maranhão (Cidadania),
deu ordem de início as obras
de construção do Terminal
Rodoviário do município, no
antigo Campo do Ferrovia.  A
construção está orçada em R$
2.415.041,63, sendo os investi-
mentos conquistados através
do Fundo Metropolitano de
Financiamento e Investimento
(Fumefi) e emendas parlamen-
tares dos deputados estaduais:
Thiago Auricchio (PL) (R$ 400
mil), Estevam Galvão (DEM)
(R$ 250 mil) e Coronel Telhada

(PP) (R$ 100 mil).
O equipamento de mobili-

dade terá área total de 9,3 mil
metros quadrados, abrigando

o sistema viário, acessibilida-
de, estacionamento e área
coberta reservada à população
e aos coletivos.

Rodoviária de Rio Grande da Serra
fará integração com a CPTM

A nova estação da CPTM está prometida desde 2006 

Ordem de início do Terminal Rodoviário ocorreu no último sábado

O projeto visa integrar futura Estação Ferroviária ao Terminal Rodoviário
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A Prefeitura de Ribeirão Pires,
por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Regional de
Ouro Fino Paulista, está traba-
lhando com manutenções que
atendem as solicitações dos
moradores. O cronograma con-
templou diversos pontos da
região.

As ruas Armando Paulino,
Guaiçara, Vereador Rubens
Mazieiro e a Rua Jandaia foram
beneficiadas com limpeza, roça-
gem e retirada de mato. O córre-
go localizado na Rua Armando
Paulino, na região do Soma, tam-
bém recebeu limpeza e desasso-
reamento para facilitar o bom
fluxo de água.

Ações para prevenção de com-
plicações durante o período de
chuva fizeram parte dos serviços
executados pela regional. A valeta
da galeria pluvial na Rua Guaiçara
foi desobstruída, assim como as
canaletas da Rua Eugênia Natalina
Betega, na região do Itrapoá.

No final da última semana, a
Prefeitura realizou tapa-buraco
na Rua Pereira Barreto, importan-
te via de acesso do bairro. E para
beneficiar os moradores que utili-
zam transporte público na região
do Jardim Sol Nascente, a
Regional deu início ao trabalho de
madeiramento de cobertura no
ponto de ônibus da Avenida
Vereador Rubens Mazieiro.

Regional de Ouro Fino
atende solicitação de 
residentes do bairro

Cobertura de ponto de ônibus no Jardim Sol Nascente

Moradores do Jardim Zilda,
região da Quarta Divisão, utiliza-
ram as redes sociais para expres-
sar a indignação quanto à falta de
manutenção no bairro. Segundo
as informações publicadas, o pro-

blema se faz presente em dife-
rentes ruas, entre elas na
Tremembé (foto), onde, segundo
um munícipe, começou com um
pequeno buraco que, agora, ofe-
rece riscos a quem trafega pela

via. 
O próprio morador utilizou o

grupo para alertar sobre os peri-
gos que o local oferece “Como os
serviços da Prefeitura só são exe-
cutados de quatro em quatro
anos, na rua já se nota vários
outros buracos e se encontra
muito arriscado trafegar nela”,
diz. 

No mesmo grupo de discus-
sões da cidade, uma moradora do
mesmo bairro também expressou
sua insatisfação referente ao pro-
blema. “Aqui no Jardim Zilda,
Quarta Divisão, está um descaso.
Pagamos impostos tão altos para
essa pouca vergonha, até hoje
ninguém veio nos ajudar, o bura-
co mais fundo já faz vários dias.
Daqui a pouco vai abrir uma cra-
tera na rua onde ninguém vai
poder passar”, afirma.  

A Folha entrou em contato
com a Prefeitura Municipal a res-
peito das reclamações feitas
pelos moradores. No entato,
órgão municipal não se pronun-
ciou até o fechamento da edição
desta terça-feira. 

Moradores alertam sobre
buracos no Jardim Zilda

Moradores utilizaram as redes sociais para relatar o problema 

Rua Tremembé é o principal alvo de reclamações por parte dos munícipes

Foto: Divulgação/Redes Sociais



1100 TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  1100  ddee  MMaarrççoo  ddee  22002200PPuubblliicciiddaaddeeFFoollhhaa  



“Não é privilégio do Brasil ter
moradores em situação de rua
em condições desumanas e frá-
geis ao mundo tão devastador
das drogas”, relata Cleson Alves,
presidente do Comad (Conselho
Municipal Antidrogas) em Rio
Grande da Serra, que durante
mais de uma década desenvolve
um trabalho para que essa difi-
culdade seja diminuída entre
muitas famílias.

Na Alemanha, China, França,
Portugal e nos Estados Unidos a
situação dos moradores de rua
existe e cada uma com sua parti-
cularidade, mas com atuação
forte dos governos e da popula-
ção para amenizar tão degradan-
te situação humana. Com esse
cenário mundial, Cleson Alves
prega que: “Somente com inves-
timento em projetos de políticas
públicas sérias, com pessoas
capacitadas, envolvidas e um
Governo atuante a situação pode
melhorar ou ser resolvida”.

Assim, surgiu o Comad em Rio
Grande da Serra, projeto que o
mesmo encabeça e lidera como
presidente, usando a ferramenta
de adesão do Governo e de
munícipes da cidade nas mais
variadas formas de atuação para
ajudar no combate a situação de
moradores de rua e usuários de
álcool e drogas na cidade que
vem crescendo muito.

A parceria entre o Comad e o
Denarc - Departamento Estadual
de Prevenção e Repressão ao

Narcotráfico, da Polícia Civil do
Estado de São Paulo, possibilitou
a realização do Curso de
Capacitação de Agentes
Multiplicadores na Prevenção ao
Uso de Drogas, nos dias 9,10 e 11
de outubro de 2019. O curso con-
tou com a presença de especia-
listas no assunto, além de agen-
tes políticos e membros da socie-
dade civil da nossa cidade.

Em todos os dias do curso, os
inscritos assistiram a palestras
sobre: Aspectos Jurídicos da Lei
sobre Drogas (11.343/06);
Aspectos Biopsicossociais e
Fatores de Risco e Proteção;
Família: Base de toda prevenção
ao uso e abuso de drogas; Boas
Práticas na Prevenção,
Recuperação e Dependência
Química; Aspectos
Farmacológicos e Conceitos das
Drogas Lícitas e Ilícitas; Métodos
de Abordagens Preventivas para
Jovens e Adolescentes, entre
outros. 

O resultado. Na noite do dia 6
de fevereiro o Teatro Municipal
Primeira-Dama Zulmira Jardim
Teixeira recebeu a cerimônia de
entrega dos certificados de con-
clusão aos participantes do Curso
de Capacitação de Agentes
Multiplicadores na Prevenção ao
Uso de Drogas, realizado pelo
Denarc e Comad. 

Também receberam os certifi-
cados os patrocinadores do
evento: Pizzaria Abachione,
Mercado Ishihara,
Supermercado Serrano e Doceria
Spoka.

Estiveram presentes ao even-
to a vice-prefeita, Professora
Marilza (PSD), o presidente da
Câmara dos Vereadores,
Claudinho Monteiro (PSB), o
secretário de Desenvolvimento
Econômico e Turístico, Gilvan
Mendonça, o secretário de
Cidadania e Inclusão Social, Israel
Mendonça, o comandante da
Guarda Municipal de Rio Grande
da Serra, Tenente Neves, além de
representantes das polícias Civil
e Militar do Estado de São Paulo.

“Hoje estou diante da realiza-
ção de um sonho. Da conquista
de uma batalha que nunca foi
isolada, é minha, da minha famí-
lia, dos amigos, dos conselheiros
e todos aqueles que acreditaram
na possibilidade efetiva de poder
ajudar o próximo, amenizando a
dor de muitas famílias e cuidar
de crianças, jovens e adultos que
estão doentes em razão das dro-
gas”, finalizou, Cleson Alves,
Presidente do Comad.
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Comad de RGS forma agentes 
multiplicadores e firma adesão do Governo

Junto com Cleson Alves agentes multiplicadores recebem seu certificados em Rio Grande da Serra

Presidente do Conselho Municipal Antidrogas, Cleson Alves, acredita na capacitação de agentes para minimizar problemática das drogas
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Dupla armada assalta 
motorista em Mauá

Por volta das 8h da última
sexta-feira (28), dois homens
abordaram um motorista que tra-
fegava pelo Rodoanel, km 86, no
acesso à Mauá, e anunciaram o
assalto a mão armada.

Segundo o boletim de ocorrên-
cia, a dupla conduzia uma motoci-
cleta, momento em que o assal-
tante que estava no passageiro
apontou a arma para o carro da
vítima com o veículo ainda em
movimento. 

Após a parada do motorista, os
criminosos obrigaram que o
mesmo saísse do veículo, em
seguida, a direção do automóvel
foi tomada pelo garupa da moto. 

A Polícia foi notificada sobre o
caso e segue com as investigações
sobre os possíveis suspeitos do
crime. 

Até o momento ninguém foi
preso.

Criminosos furtam veículo 
na Vila São José

Um motorista de 52 anos teve o
seu veículo furtado por criminosos
após estacionar na rua Nicolau
Assef, na Vila São José, no último

dia 28.
A vítima contou à Polícia que

estacionou o veículo, Chevrolet
Onix branco, em via pública,
ausentando-se do local por 45
minutos, entre 12h e 12h45. 

Devido a ação rápida, a vítima
não sabe quem pode ter cometido
o crime. 

O caso está sob investigação na
Delegacia de Ribeirão Pires.

Morador tem residência 
invadida por bandidos em RP
Uma residência, localizada na

rua Giacomo Sortino, bairro Santa
Cruz, em Ribeirão Pires foi invadi-
da por criminosos, na madrugada
da última quinta-feira (5), que fur-
taram diversos pertences e obje-
tos hidráulicos do imóvel.

A vítima de 33 anos, contou aos
policiais que na quarta-feira (4) se
ausentou de sua residência dei-
xando a mesma trancada, e quan-
do voltou à sua moradia na manhã
seguinte, notou que a casa havia
sido invadida, fato constatado a
partir do arrombamento de um
dos cadeados do portão principal. 

Rastreamentos continuam
sendo feitos pela Polícia de
Ribeirão Pires no intuito de locali-
zar e prender os autores.

Motociclista morre na
Humberto de Campos 

Outros dois acidentes também marcaram o final de semana em RP

Mais um motociclista perdeu a
vida enquanto trafegava pela
Avenida Humberto de Campos,
próximo a empresa CBC. O local é
conhecido por ser palco de cons-
tantes acidentes de trânsito fatais
e, na noite do último domingo (8),
William de Souza Marcelino, de 35
anos, morreu ao ter colidido fron-
talmente com um poste de ilumi-
nação. 

As circunstâncias que podem
ter ocasionado o acidente não
foram reveladas no boletim de
ocorrência registrado na Delegacia
de Polícia, em Ribeirão Pires. No
entanto, informações preliminares
dão conta de que o motociclista,
que seguia sentido a Estância, teria
perdido o controle da direção e
colidido no canteiro que divide a
via, sendo arremessado contra o

poste. Segundo informações do
boletim de ocorrência, a morte do
soldador foi constatada ainda no
local do acidente pelas equipes de
emergência. 

Acidentes marcam
final de semana em RP

Outros dois acidentes de trânsi-
to também marcaram o fim de
semana em Ribeirão Pires. Em
ambas as ocasiões, as vítimas tive-
ram ferimentos leves. 

Na última sexta-feira (6), um
motorista colidiu em um poste de
iluminação na Avenida Kaethe
Richers. Segundo informações,
dois motoristas teriam entrado em
atrito, tendo a vítima perdido o
controle, batendo frontalmente no
poste.

Já durante a noite de sábado
(7), quatro pessoas ficaram feridas
em uma batida frontal envolvendo
dois veículos que seguiam em sen-
tido oposto na Avenida Francisco
Monteiro. As prováveis causas da
batida não foram reveladas no
boletim de ocorrência. As vítimas
foram atendidas e encaminhadas
para hospitais da região. 

O motociclista se chocou com um poste de iluminação e morreu no local

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Polícia Civil de Ribeirão Pires divulga
resultados da Operação Força Total

A Polícia Civil da Estância
divulgou os resultados da primei-
ra ação ostensiva da Operação
Força Total deflagrada no último
dia 2, em conjunto com demais
forças de segurança. O trabalho
foi realizado durante a solenida-
de para o hasteamento da ban-
deira do município no Mirante
Santo Antônio, que marcou o iní-
cio das homenagens pelo mês de
aniversário.  

A operação integrada aconte-
cerá durante o mês de março e

contará com trabalho integrado
entre as equipes da Guarda Civil
Municipal, Romu, Rotam e Canil;
a Polícia Civil; e a Polícia Militar
da cidade, além do
BAEP(Batalhão de Ações
Especiais da Polícia). Os números
divulgados na última semana cor-
respondem apenas ao desempe-
nho da equipe do Distrito Policial
de Ribeirão Pires e da equipe do
Garra de Santo André. 

Ao longo da operação realiza-
da no Jardim Mirante, Parque

Aliança e a região central, foram
vistoriados 20 veículos pela
Polícia Civil de Ribeirão Pires,
além de abordagem a 32 pessoas
e a captura de três foragidos. O
Garra também realizou a vistoria
em mais 14 automóveis e a abor-
dagem policial a outras cinco pes-
soas.  

Durante o mês de aniversário
da Estância, outros bairros serão
contemplados com a operação
que visa à repressão de diferen-
tes tipos de crimes.

Escola Municipal é alvo
de furtadores na Vl. Suíssa

A Escola Municipal Professora
Neusa Luz Sanches, na Vila Suíssa,
foi alvo de criminosos entre a
noite do  dia 4 e a madrugada do
dia 5. O crime foi constatado
quando funcionárias chegaram
ao local por volta das 5h30 da
última quinta-feira e notaram
que  alguns dos objetos da unida-
de escolar haviam sido levados. 

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, os indivíduos -
que não foram identificados até o
fechamento desta edição - teriam

entrado pela janela do banheiro.
Entre os objetos levados estão
uma mala, um microfone, um
rádio portátil, um rádio transmis-
sor, um computador e todas as
chaves de acesso ao interior da
escola. 

O caso foi registrado na
Delegacia de Polícia Doutor
Evandro Lima ainda na manhã de
quinta-feira e encaminhado ao
Setor de Investigações, que tra-
balha para identificar a autoria do
crime. 
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A Prefeitura de Ribeirão Pires,
por meio da Secretaria de
Saúde,  realizará amanhã  (11), às
10h, palestra sobre “Prevenção e

fluxo de atendimento para o
Coronavírus”. A atividade acon-
tecerá no Anfiteatro Municipal
da cidade - Rua Diamantino de

Oliveira, 220 - Jd. Pastoril.
A palestra gratuita será minis-

trada pelo Dr. Martin Perez
Junior, que esclarecerá dúvidas
sobre sintomas e as formas de
prevenção ao vírus. Além de
informações do contexto global
e nacional da doença, notifica-
ções e casos suspeitos.

O evento será aberto para
moradores, mas é voltado espe-
cialmente aos profissionais que
lidam com atendimento ao
público (Saúde, Educação,
Assistência Social, Cultura,
Esporte, Trânsito, Segurança,
Participação e Inclusão, PAT,
atendimento do Paço, entre
outros).  

Estância sedia palestra
sobre Coronavírus

A ação da Saúde visa a orientação e medidas de prevenção ao vírus 

O evento será realizado amanhã (11) às 10h. A entrada é gratuita

Em homenagem ao Mês das
Mulheres - em razão do Dia
Internacional da Mulher, cele-
brado em 8 de março -, a
Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra realizará diver-
sas atividades dedicadas às
mulheres pelo município.
Confira a programação: 

Exames Papanicolau: De 10 a
13 de março, a UBS Central esta-
rá realizando o exame de pre-
venção Papanicolau, com o obje-
tivo de prevenir contra o câncer
de colo de útero. O exame pode-
rá ser realizado das 09h às 15h. 

Carreta da Mamografia: De
10 a 14 de março, as mulheres
acima de 50 anos poderão reali-
zar o exame de mamografia gra-
tuitamente na unidade móvel do
Governo do Estado, situada na
Praça da Bíblia, S/N, Centro.
Será exigida a apresentação de
RG e cartão do SUS; mulheres de
35 a 49 anos,  além dos mesmos
documentos mencionados,
necessitam apresentar pedido
médico.

Atendimento: de 2ª a 6ª feira
– 50 senhas para atendimento
das 8h às 18h. Aos sábados – 25
senhas para atendimento das 8h
às 13h

No mesmo local, Praça da

Blíbia, os moradores poderão
usufruir dos serviços da Tenda
da Cidadania - Cadastro
CadÚnico, organizado pelo CRAS
– Centro de Referência de
Assistência Social , que realizará
o atendimento durante toda a
semana, das 09h às 16h; 

A Secretaria de Saúde terá
uma tenda instalada no mesmo
local  para realizar aferição de
pressão arterial e destro, testes
rápidos e entrega de preservati-
vos. O funcionamento, das 8h às
17h.

Encontro “Só para Elas” no
Teatro Municipal

Na quarta-feira (11), a partir
das 13h30, a Secretaria de
Cidadania e Inclusão Social pro-
moverá no Teatro Municipal, o
Encontro “Só para Elas”. A ação é
parte das homenagens do muni-
cípio ao Mês das Mulheres, e
terá diversas atrações, entre elas
exposições, sorteios, desfiles e
palestras.

O Teatro Municipal sediará
entre os dias 10 e 12, a a partir
das 14h, sessões de cinema com
filmes sobre o empoderamento
feminino.

Local: Avenida Dom Pedro I,
439, Centro, Rio Grande da
Serra.

Rio Grande realiza ações
dedicadas à mulher

Serviços e atrações culturais integram celebração ao Mês das Mulheres

Até o dia 13 de março, a
Prefeitura de Ribeirão Pires dá
sequência à Campanha Nacional
de Vacinação contra o Sarampo.
Todas as Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde
da Família (USFs) disponibilizarão
doses da vacina para moradores
com idade entre 5 e 19 anos. O
horário de imunização é de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 17h.  

A vacina disponibilizada por
meio do Governo do Estado é a trí-
plice viral, que protege contra
sarampo, rubéola e caxumba. É
importante comparecer aos pos-
tos de saúde com a carteirinha de
vacinação, para que um profissio-
nal verifique a necessidade de apli-
cação da dose.

De acordo com a Secretaria de
Estado da Saúde, o calendário

nacional de vacinação prevê a apli-
cação da tríplice aos 12 meses e
aos 15 meses para reforço da imu-
nização com a tetraviral, que pro-
tege também contra varicela.
Bebês com 6 meses devem rece-
ber a chamada "dose zero", que
não é contabilizada no calendário.

A vacina é contraindicada para
bebês com menos de 6 meses. A
recomendação para os pais e res-
ponsáveis por crianças nessa faixa
etária é evitar exposição a aglome-
rações, manter higienização ade-
quada, ventilação adequada de
ambientes, e sobretudo que pro-
curem imediatamente um serviço
de saúde diante de qualquer sinto-
ma da doença, como manchas ver-
melhas pelo corpo, febre, coriza,
conjuntivite, manchas brancas na
mucosa bucal. Somente um profis-
sional de saúde poderá avaliar e
dar as recomendações necessá-
rias.

Vacina contra o Sarampo 
segue até a próxima sexta-feira

Todas as Unidades Básicas de Saúde disponibilizam a vacina
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O Fundo Social de Ribeirão
Pires, com o apoio da Prefeitura,
promoverá nesse final de sema-
na, dias 14 e 15 de março, das
10h às 17h, mais uma edição da
Feira de Artesanato no Parque
Pérola da Serra. Nesse mês, o
evento terá temática especial
em comemoração ao aniversá-
rio de 66 anos da cidade. O
Parque está situado na Rua
Diamantina de Oliveira, 220 – Jd.
Pastoril.

Durante a Feira, o público
poderá curtir atrações gratuitas.
Nos dias 14 e 15, às 10h, será
realizada aula de yoga. No dia
14, às 13h, o Canil da Guarda

Civil Municipal fará apresenta-
ção com seus cães policiais.

Apresentação musical e de
dança também serão atrações
do evento no dia 14/03. Nos
dois dias, para o público infantil,
o Parque sediará brinquedos
infantis, desfile de fantasias e
oficina de quadrinhos.

A Feira de Artesanato reuni-
rá, em mais uma edição, varie-
dade de produtos confecciona-
dos por artesãos da cidade, utili-
zando diferentes técnicas. A ati-
vidade acontece em área cober-
ta. Estacionamento gratuito ao
lado do Parque Pérola da Serra –
no Centro Cultural da cidade.  

Parque Pérola sedia
Feira de Artesanato

Temática da Feira será em comemoração ao aniversário da cidade

A Estância Turística de Ribeirão
Pires segue neste final de semana
com a festa do padroeiro São José
na Igreja Matriz, localizada na
Avenida Santo André, 110 –
Centro Alto. A partir deste sábado
(14) a Paróquia São José dará iní-
cio a quermesse e as programa-
ções musicais, que se estenderão
até 28 de março. A população
poderá participar gratuitamente
de diversas atividades.

A Festa do Padroeiro teve iní-
cio no último sábado (7) com a

missa de abertura e o
Hasteamento do Mastro de São
José; no próximo sábado (14) a
festividade continua, a partir das
16h, com a celebração da missa e
a abertura quermesse. As atra-
ções musicais terão início às
17h30, com o show de Pedro &
Vitor, Felipe Varella e Samba na
Agulha.

No dia 15 de março (domingo),
a programação religiosa aconte-
cerá em três horários: 8h, 10h e
18h. A partir 11h, tem início a

quermesse e apresentações do
Palhaço Lombinho, Carol
Queroga e Zé Nilton, Jackstone,
On The Vibe, Sebastião, L’E
Guedes e Major Tone.

No dia 19 de março – data da
celebração do aniversário de 66
anos de Ribeirão Pires e dia de
São José (padroeiro da cidade), a
programação terá início às 8h,
com missa no Mirante São José
(Rua Sisto Pellegrini, s/n, Jardim
Panorama) e na Igreja Matriz. A
programação religiosa na
Paróquia acontecerá em outros
três horários: Missa, às 9h30, 11h
e 14h; Procissão e Missa Solene,
às 16h; e Missa Votiva, às 19h.

O dia do Padroeiro também
será marcado por quermesse e
atrações culturais, a partir 10h. A
banda Siderais animará o público,
a partir das 12h. A programação
continua com Tom Lima, às 17h; e
Tiago Prado, às 20h.

No dia 21 de março, às 17h,
será realizado o Teatro de São
José. No dia 28 de março, a pro-
gramação da Paróquia terminará
com o tradicional Jantar
Beneficente, a partir das 19h. 

Festa de São José segue
neste final de semana

A Festa do Padroeiro resgata a cultura e as tradições da cidade

A Paróquia São José promove festejo do Padroeiro da cidade até 28 de março
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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!

Jair Cabeleireiro comemorou 77 anos no dia 20 e recebeu os 
parabéns de seus filhos Jaidson, Rosemeire e Demétrius

Oficinas de Capoeira
com parceira do

Projeto Guardiões e
Grupo Berimbras,
com aulas do 
contramestre

Pirulito e supervisão
do professor 
João Moreira
(Mestre Pelé)

Momentos do primeiro Carnaval 
Sertanejo do Pesqueiro Catavento



1188 TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  1100  ddee  MMaarrççoo  ddee  22002200PPuubblliicciiddaaddeeFFoollhhaa  



1199 TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  1100  ddee  MMaarrççoo  ddee  22002200PPuubblliicciiddaaddeeFFoollhhaa  



2200EEssppoorrttee FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  1100  ddee  MMaarrççoo  ddee  22002200

As inscrições para a Corrida e
Caminhada "Ribeirão Pires 66 anos
– Troféu Antônio Carlos Guarinon",
prova que presta homenagem pós-
tuma ao ilustre atleta da cidade,
seguem abertas até o próximo dia
15 de março. Moradores da
Estância têm tarifa diferenciada.
Os interessados devem se inscre-
ver pelo site ticketagora.com.br.

Realizada pela Prefeitura de
Ribeirão Pires, a prova acontecerá
no dia 22 de março, com corrida
nas distâncias de 5km e 10km; e
caminhada 5km; para atletas de
ambos os sexos. A idade mínima
de participação é de 12 anos para a
caminhada, 16 anos para a prova

de 5km e 18 anos para a prova de
10km.

Para obter o desconto especial,
o morador de Ribeirão Pires deve-
rá comparecer à Secretaria de
Esportes, localizada na Av. Prefeito
Valdírio Prisco, 193, Jardim
Itacolomy, no Complexo Ayrton
Senna, de segunda a sexta-feira,
das 8h às 16h30, com comprovan-
te de residência para retirar o
cupom promocional.

A Corrida e Caminhada Troféu
Antônio Carlos Guarinon é realiza-
da por vias centrais de Ribeirão
Pires desde 2017. Mais de 1300
atletas participaram das duas pri-
meiras edições da prova.

Inscrição para corrida de
aniversário vai até dia 15

Corrida é realizada por vias centrais de Ribeirão Pires

O Campeonato de MTB de São
Sebastião chegou a sua segunda
edição em 1º de março e contou
com a participação de centenas de
ciclistas amadores e profissionais

da cidade de Ribeirão Pires, Rio
Grande da Serra e região metropo-
litana, que concorreram nas cate-
gorias PRO, percurso de 60 km, e
SPORT, percurso de 35 km.  O

evento foi realizado no Bairro
Pedreira, em Rio Grande da Serra.

As premiações foram realizadas
aos cinco primeiros colocados den-
tro de suas respectivas categorias
(individual por idade, entre 17 e 55
anos), que resultou em 19 pódios,
e dois pódios especiais, tendo os
melhores colocados nas categorias
principais.

Rafael Antônio da Silva ficou em
primeiro lugar na categoria PRO ao
realizar o percurso de 60 quilôme-
tros em 2h e 32 minutos. 

Eduardo Anghinoni ficou em
primeiro lugar na categoria SPORT
ao percorrer 35 quilometros por
meio de trilhas e estradas de ter-
ras. 

Cinco melhores colocados na
categoria PRO: Rafael Antônio da
Silva, Diogo Augusto dos Santos
Gola, Leandro Damas, Guilherme
Henrique Barcelos Soares, Flavio
Caetano.

Cinco melhores colocados na
categoria SPORT:  Eduardo
Anghinoni, Jhonatas Felipe De
Araujo, Henrico Donatelli de Luca,
João Bernardo das Neves, Ricardo
Ganassin Zaneti.

MTB São Sebastião
premia atletas da região

Rafael Antônio da Silva foi o campeão na categoria MTB PRO

Eduardo Anghinoni foi o campeão na categoria MTB SPORT

Competição de ciclismo foi realizada em 1º de março em Rio Grande



2211PPuubblliicciiddaaddee FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  1100  ddee  MMaarrççoo  ddee  22002200



2222PPuubblliicciiddaaddee FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  1100  ddee  MMaarrççoo  ddee  22002200



2233 TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  1100  ddee  MMaarrççoo  ddee  22002200PPuubblliicciiddaaddee    FFoollhhaa  


