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

CC HH AA RR GG EE

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

EElleeiiççããoo  ddee  VVeerreeaaddoorreess

Começa neste início de ano as
pré-campanhas eleitorais e já
existe um grande número de can-
didatos a vereadores de diversos
partidos políticos para disputa-
rem uma das 17 vagas previstas
para a Câmara de Ribeirão Pires, e
nesta fase, muitas consultas são
feitas no sentido da possibilidade
ou não do partido político “A, B, C,
ou D”,  conseguir o número de
votos suficientes para que os can-
didatos tenham uma boa chance
de vitória nas eleições municipais.    

Esta ansiedade é plenamente
justificável, pois não é somente o
voto individual de cada candidato
que lhe garantirá esta vaga na
Câmara e, tentar prever um cálcu-
lo matemático, tais como: QUO-
CIENTE ELEITORAL e QUOCIENTE
PARTIDÁRIO, não é uma simples
somatória do voto pessoal do
candidato, pois requer uma inter-
pretação jurídico eleitoral, com

pequena margem de erro.
A regra para determinar-se o

QUOCIENTE ELEITORAL é a soma-
tória dos votos válidos dados a
todos os candidatos do mesmo
partido, tendo em vista que aca-
bou-se a coligação proporcional,
e como válido entende-se tam-
bém os votos em BRANCO, sendo
que após a identificação deste
número divide-se por 17, que é o
número de vagas a serem preen-
chidas,  identificando-se assim o
QUOCIENTE ELEITORAL, ficando
portanto excluído desta somató-
ria a abstenção e os votos nulos
dados para a eleição de vereado-
res.

Para a identificação do QUO-
CIENTE PARTIDÁRIO, que é deter-
minado através dos votos indivi-
duais dos candidatos de cada par-
tido político, acrescidos dos votos
dados para a LEGENDA do parti-
do, e assim obtido este resultado,
procedesse à divisão, pelo  QUO-
CIENTE ELEITORAL, onde cada
partido, dependendo do número
de votos,  identificará a quantida-
de de vereadores a serem eleitos
ou não. Após feita a divisão será
desprezada a fração, que somen-
te interessará em caso de sobras
de vagas do número de cadeiras,
quando então, quem tiver a

maior sobra colocará o candidato
imediato mais votado, até con-
cluir a totalidade do número de
vereadores, e por força do fim da
coligação, na última reforma polí-
tica, o partido que não  atingir o
quociente eleitoral participará
com a votação dos seus candida-
tos e dos votos de legenda, atra-
vés das chamadas “sobras”. 

Feitas as interpretações, pas-
samos para uma previsão aproxi-
mada, tomando-se como base os
dados das três últimas eleições
(2008, 2012, 2016), onde foram
feitas a média entre as três:  ABS-
TENÇÃO (18%); VOTOS NULOS
(7%) e VOTOS BRANCOS (5%), e
considerando um eleitorado de
80 mil eleitores.

Após a previsão, que não é
exata, porém é uma estimativa
entendemos que para se conse-
guir uma vaga para a Câmara,  o
número de votos mínimo para
cada partido deverá ficar em
torno de 3.700 votos, para a colo-
cação de um vereador, sendo que
o partido que eventualmente não
atingir este número mínimo,
poderá  conseguir uma cadeira no
Legislativo, valendo essa fórmula
de sobras, para qualquer Câmara
Municipal do país.
Advogado Cezar de Carvalho

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

Bons resultados só vêm com bons profissionais
Não há dúvidas de que para obter bons

resultados é necessário ter empenho, dedica-
ção e comprometimento. Essas três regras
básicas são evidentes no trabalho efetuado
pela Polícia Civil de Ribeirão Pires desde que a
nova administração, que completou um ano de
atuação na última sexta-feira (31), adotou um
dos melhores métodos de trabalho:
estar à disposição da população.  

Durante esses doze meses de tra-
balho, liderado pelo doutor Wagner
Milhardo e executado por todos os
membros do Distrito Policial, foi pos-
sível notar que a cidade de Ribeirão
Pires está em boas mãos ao contar com profis-
sionais comprometidos com suas funções.   

Com operações semanais e integradas, os
munícipes passaram a ver uma atuação dife-
renciada da Polícia Civil que agora se faz pre-
sente também nos bairros mais afastados da
cidade, prestando atendimento e auxílio iguali-
tário a todas as classes sociais.  

O comprometimento se faz presente em
todos os setores da Delegacia de Polícia Doutor
Evandro Lima e o resultado não poderia ser
melhor: fechar o ano com bons resultados.
Com quedas nos principais indicadores crimi-
nais e aumento significativo na produção poli-
cial - que quase bateu 400 pontos em maio de

2019 - a equipe do doutor Wagner
Milhardo demonstra que não está
para brincadeira quando o assunto é
trabalho. 

O bom exemplo da Polícia Civil de
Ribeirão Pires deveria servir de inspi-
ração e exemplo para os demais

órgãos da cidade que clamam por bons resul-
tados e profissionais comprometidos. É claro
que ainda há muito a fazer, e a sociedade pede
cada vez mais por segurança. No entanto, o pri-
meiro ano da nova administração nos dá espe-
rança de que dias melhores brilharão na
Estância, basta haver pessoas honestas e
determinadas a cumprir com seus deveres. 

““AA  cciiddaaddee  ddee
RRiibbeeiirrããoo  PPiirreess
eessttáá  eemm  bbooaass

mmããooss””
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Que a cada dia que passa
surgem novos candidatos a
prefeito de Ribeirão Pires, na
tentativa de tirar a cadeira do
prefeito Adler Kiko Teixeira
(PSB).

* * *

Que agora é a vez dos
Progressistas anunciarem que
terão condidato a prefeito na
Estância e que o nome escolhi-
do é do ex-vereador e ex-pre-
sidente da Câmara Municipal
Antônio Muraki.

* * *
Que Muraki foi vereador

por cinco legislaturas e che-
gou inclusive a disputar elei-
ção para deputado estadual
em 1998.

* * *
Que Muraki se coloca como

opção nesta eleição para
aqueles eleitores que não que-
rem voltar ao passado ou
aqueles que estão insatisfeitos
com a atual Administração.

* * *
Que em reunião ocorrida no

último final de semana no
Partido dos Trabalhadores da

Estância Turística, o professor
Felipe Magalhães colocou seu
nome à disposição do partido
para a eleição de prefeito na
cidade.

* * *

Que em nota direcionada
aos militantes e moradores de
Ribeirão Pires, Felipe
Magalhães teceu críticas ao
Governo Federal e lembrou
feitos da administração da ex-
prefeita Maria Inês , que
governou a Estância entre
1997 e 2004.

* * *
Que os Republicanos de

Ribeirão Pires estão fortale-
cendo sua chapa de vereado-
res, especialmente com
mulheres.

* * *

Que a nova aquisição do
partido para a disputa do
Legislativo é a ex-assessora
parlamentar Marta Roncon,
que avisa que sua prioridade
será as necessidades e os
direitos das mulheres, saúde e
segurança.

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

11 projetos de lei estão na
Ordem do Dia da 1ª sessão
do ano da Câmara de RP

Primeira reunião de 2020 dos vereadores da Estância ocorre quinta-feira

Onze projetos de lei fazem
parte da primeira ordem do dia
da Câmara Municipal de Ribeirão
Pires de 2020, cuja reunião reali-
zar-se-á no dia seis de fevereiro
às 14h.

Os projetos que serão apre-
ciados pelos parlamentares vão
desde vetos do prefeito Kiko
Teixeira (PSB) até alteração de
leis.

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

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

- Alterar e revogar dispositi-
vos da Lei Municipal nº 4.1

11/97, que dispõe sobre licencia-
mento e funcionamento do
comércio, indústria e prestação
de serviços.

- Alterar o anexo único da Lei
nº 6.132/16, que dispõe sobre o
acesso e uso da sala de videomo-
nitoramento do município de
Ribeirão Pires.

- Projeto de lei nº 089/2019,
de autoria do vereador
Humberto D'Orto Neto (PTC),
que institui, no Calendário Oficial
de Eventos do Município a
Semana da Primavera 'Haru
Matsuri", a ser comemorada,
anualmente, na última semana
do mês de outubro.

- De autoria do vereador
Paulo Cesar Ferreira (MDB), que
dispõe sobre a proibição da
comercialização do cachimbo de
água egípcio conhecido como
narguilé aos menores de 18 anos
de idade.

- De autoria do vereador
Rogério Paulo Luiz (PSB), que cria
o 'Programa de Apadrinhamento
Afetivo de ldosos' no município.

- Projeto de Lei de autoria do
Executivo Municipal, que revoga
a Lei Municipal nº 3.984, de 29
de novembro de 1996, que con-
cede uso da área à Sociedade
Beneficente Rosalia de Castro.

- Projeto de lei de autoria do
Executivo Municipal, que revoga
a Lei Municipal no 3.481, de 14
de setembro de 1992, que con-
cede uso de área para instalação
da Junta de Conciliaçâo e
Julgamento.

- Projeto de Lei de autoria do
vereador Humberto D'Orto
Neto, que institui o Programa
'Tempo de Despertar' que dispõe
sobre a reflexão, conscientizaçâo
e responsabilização dos autores
de violência doméstica e grupos
reflexivos de homens.

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

Vereadores retomam o trabalho do último ano da atual legislatura
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O Projeto de Lei 6387/19, do
Senado, proíbe qualquer tipo
propaganda de produtos desti-
nados ao fumo, derivados ou
não do tabaco. Atualmente, a
lei já veda a propaganda
comercial de cigarros, cigarri-
lhas, charutos, cachimbos ou
qualquer outro produto, deri-
vado ou não do tabaco.

O projeto amplia esse con-
ceito ao incluir na proibição a
publicidade, a promoção e o
patrocínio de qualquer produ-
to tabagista, bem como a expo-
sição de cigarros nos pontos de
venda.

A proposição define propa-
ganda, publicidade e promoção
como qualquer forma de
comunicação, recomendação
ou ação comercial que tenha o
objetivo promover, direta ou
indiretamente, qualquer pro-
duto ligado ao fumo.

Patrocínio e 
máquina automática
O projeto também deixa

claro a proibição de qualquer

forma de patrocínio, definido
como contribuição, financeira
ou não, a evento, atividade ou
indivíduo com o efeito de pro-
mover, direta ou indiretamen-
te, produto fumígeno, ou o seu
consumo.

O texto proíbe ainda a expo-
sição de produtos destinados
ao fumo em pontos de venda,
e de substâncias que conferem
sabor e aroma a esses produ-
tos. Também fica proibido o
uso de máquinas automáticas
na comercialização de cigarros
e derivados do fumo.

O projeto estabelece que as
embalagens tenham um forma-
to padrão, cujos espaços sejam
utilizados para que o fabrican-
te insira sua marca (35% da
face frontal da embalagem e
35% da face superior da emba-
lagem). O espaço destinado a
cláusulas e imagens de adver-
tência permanece: 100% da
face posterior, 100% de uma
das laterais e 30% da face fron-
tal.

Por fim, o texto altera o

Código de Trânsito Brasileiro
para prever como infração gra-
víssima o ato de fumar em veí-
culos quando houver passagei-
ro menor de 18 anos.

Segundo o autor do projeto,
senador José Serra (PSDB-SP),
uma pesquisa da Fiocruz, de
2015, mostra que as despesas
diretas – ou seja, considerando
apenas os custos de medica-
ção, internação, ambulatório,
etc – chegam a R$ 23 bilhões
ao ano. "Não estão considera-
dos os custos indiretos, como
as mortes prematuras, as apo-
sentadorias precoces, o absen-
teísmo relacionado a essas
doenças, etc”, diz o senador.
Tramitação
O projeto, que tramita em

caráter conclusivo, será anali-
sado pelas comissões de
Desenvolvimento Econômico,
Indústria, Comércio e Serviços;
de Defesa do Consumidor; de
Seguridade Social e Família; e
de Constituição e Justiça e de
Cidadania.

Agência Câmara Notícias

Proposta amplia combate ao tabagismo
e fumar em carro poderá ser infração

Fumar dentro de carro com menor de idade poderá ser infração

Texto do Senado proíbe também patrocínio e venda de cigarro em máquinas automáticas
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Balanço da Agência de
Transporte do Estado de São
Paulo (Artesp) mostra que em
2019 foram repassados R$ 545,6
milhões para 284 Prefeituras
paulistas decorrentes dos repas-
ses de ISS-QN (imposto sobre
serviço de qualquer natureza)
que incide sobre as tarifas de

pedágio das rodovias estaduais.
Só no primeiro semestre de

2019 a cidade de Ribeirão Pires
recebeu R$ 593.733,05. Em dois
semestres o repasse ultrapassou
a quantia de R$ 1 milhão. A cida-
de recebe esse valor devido ser
cortada pelo Rodoanel e essa
rodovia ser pedagiada.

Desde o ano 2000, segundo o
Governo do Estado, Ribeirão
Pires já recebeu mais de R$ 5,4
milhões. No entanto, o trecho
que corta Ribeirão Pires foi
pedagiado somento em julho de
2015.

A alíquota do imposto é defi-
nida por legislação municipal e,
portanto, varia para cada
Prefeitura. O repasse é feito
proporcionalmente à extensão
das rodovias sob concessão que
atravessam o município.

E, como não se trata de uma
“receita carimbada”, as prefei-
turas podem empenhar os
recursos recebidos em qualquer
segmento que julgar prioritário
como saúde, segurança, educa-
ção ou infraestrutura urbana –
melhorando suas estradas vici-
nais, ruas e avenidas, por exem-
plo. Esse repasse representa
verba significativa na composi-
ção orçamentária das
Prefeituras, principalmente em
municípios com baixa arrecada-
ção.

Entre as cidades da região
metropolitana de São Paulo, a
que mais teve arrecadação com
o ISS dos pedágios foi São
Bernardo do Campo, que rece-
beu R$ 22,7 milhões, seguido de
São Paulo (R$ 21 milhões) e
Barueri (R$ 10 milhões).

Na região do Grande ABC
também receberam repasse,
Mauá com R$ 318 mil; Santo
André R$ 439 mil e Diadema
com R$ 1,6 mihão. Esses valores
correspondem somento ao 1º
semestre de 2019.

Trecho Leste proporcionou
mais receita para Ribeirão Pires

O trecho Leste do Rodoanel,
que teve os últimos 5,5 quilô-
metros abertos ao tráfego no
dia 26 de junho de 2015, come-
çou a cobrar o pedágio a partir
do dia dois de julho daquele
ano. 

O valor da tarifa foi fixado em
R$ 2,20 para carros de passeio e
R$ 1,10 para motos. Os veículos
comerciais pagavam R$ 2,20 por

eixo, segundo a Agência de
Transporte do Estado de São
Paulo (Artesp).

A concessionária SPMar, res-
ponsável pela administração dos
trechos Sul e Leste, informou na
época que o motorista que utili-
zar a via pagará a tarifa apenas
uma vez ao sair do trecho Leste
em uma das saídas da via: na
interligação com o trecho Sul do
Rodoanel e a Avenida Papa João
XXIII em Mauá (km 86); na
Rodovia Ayrton Senna (SP-70)
em Itaquaquecetuba (km 124); e
na saída para a Rodovia
Presidente Dutra (BR-116) em
Arujá (km 130).

O trecho Leste tem 43,5 qui-
lômetros de pistas e já vinha
operando desde julho de 2014,
segundo a concessionária. 

O trecho tem início em Mauá,
na Grande São Paulo, passa por
Ribeirão Pires, Suzano, Poá,
Itaquaquecetuba, Arujá e
Guarulhos, fazendo a ligação
das rodovias Ayrton Senna (SP-
070) e a Dutra (BR-116).

Ribeirão Pires recebe mais de 
R$ 1 milhão só com ISS de pedágios

Rodoanel Mário Covas é o responsável por Ribeirão Pires
ter incremento de receita devido repasse do ISS dos pedágios

Ribeirão Pires é um entre 284 municípios do Estado que tiveram repasse de dinheiro devido a arrecadação com pedágios
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A Secretaria de Educação da
Prefeitura da Estância Turística
de Ribeirão Pires promoveu, na
última quarta-feira, dia 29, for-
mação para coordenares das 33
escolas da rede municipal de
ensino. A ação faz parte das pre-
parações de volta às aulas da
rede, prevista para acontecer
amanhã.

O objetivo da formação é pre-
parar os profissionais para o pla-

nejamento anual junto ao corpo
docente das unidades escolares,
fortalecendo o acolhimento dos
alunos, a adaptação para o ano
letivo, além do alinhamento da
grade curricular.

As ações da rede municipal de
ensino têm como diretriz a Base
Nacional Comum Curricular
(BNCC). Para o ensino infantil,
será utilizado também o
Currículo Municipal da Educação

Infantil - documento inédito que
atende a legislação vigente,
garantindo o direto de aprendi-
zagem de forma integral.

Palestra com Sebrae

Na última sexta-feira, direto-
res das unidades escolares da
rede participaram da palestra
“Comportamento empreende-
dor: chave do sucesso. Educação
empreendedora. Educação
financeira”, ministrada pelo
gerente do Sebrae na região do
Grande ABC, Paulo Cereda, no
Teatro Municipal Euclides
Menato – região central da cida-
de.

“A ideia é aplicar o conceito
de empreendedorismo para
jovens em diversas vertentes,
incentivando o pensamento
científico, a pesquisa e a educa-
ção financeira. O comportamen-
to empreendedor contribui para
que o aluno seja um bom pes-
quisador, podendo ser aplicado
em diferentes áreas do conheci-
mento”, explicou o palestrante.

RP promove formação
de coordenadores

Objetivo é preparar os profissionais para o planejamento anual

Para retorno às aulas, profissionais da Educação se aperfeiçoam
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Aprovados no Sistema de
Seleção Unificada (Sisu) 2020
já podem realizar suas matrí-
culas nas instituições de ensi-
no superior. 

O período teve início na últi-
ma quarta-feira, 29 de janeiro,
e vai até hoje, 4 de fevereiro. 

As vagas são para os melho-
res colocados nos cursos de
acordo com as notas no Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem). 

O prazo é o mesmo para
manifestar interesse na lista
de espera.

Ao se inscrever, o candidato
pode escolher até duas opções
de cursos ofertados pelas insti-
tuições participantes. 

O sistema seleciona os mais
bem posicionados em cada
um, de acordo com as notas no
Enem e eventuais pondera-
ções, como pesos atribuídos às
notas ou bônus. 

Caso o desempenho do can-
didato permita o ingresso nos
dois cursos, prevalecerá a pri-
meira opção, com apenas uma
chamada para matrícula.

As vagas são distribuídas de
acordo com a Lei de Cotas (Lei
12.711/2012) e, como política
de ações afirmativas, algumas

instituições oferecem vagas
reservadas e outras adotam
bônus na nota do candidato.

Lista de espera

É importante lembrar que o
candidato selecionado em sua
1ª ou 2ª opção só terá esta
oportunidade de fazer sua
matrícula. Por isso é preciso
estar atento aos prazos estipu-
lados. 

Se o candidato for selecio-
nado em 1ª ou 2ª opção, inde-
pendentemente de efetuar sua
matrícula, não poderá mani-
festar interesse em participar
da lista de espera.

Só pode participar da lista
de espera quem não foi sele-
cionado em nenhuma das duas
opções escolhidas no momen-
to da inscrição. 

Para participar dessa segun-
da chance, o candidato deve
acessar o seu boletim Sisu e
manifestar o interesse no
prazo especificado no crono-
grama. 

É importante que o candida-
to acompanhe junto à institui-
ção da vaga escolhida, a lista
de espera e as convocações
para matrícula.

Aprovados no Sisu tem
até hoje para se matricular



Projeto realiza limpeza geral nos bairros de Rio Grande da Serra

Ruas do Jardim Caçula
recebem pavimentação
Pavimentação faz parte do programa “A Vez dos Bairros” em Ribeirão Pires

A Prefeitura de Ribeirão Pires
está pavimentando as rua Graça
Aranha e Eça de Queirós, no Jardim
Caçula, importantes vias do bairro.
O recapeamento asfáltico aconte-
ce com investimento municipal e
integra o pacote de ações do pro-
grama “A Vez dos Bairros”.

A moradora da via  Graça
Aranha está animada com a novi-
dade. Rita Lima Ferreira Almeira,
de 54 anos, tem um comércio há
mais de 15 anos na rua e comemo-
rou a benfeitoria. “Vai ficar uma
maravilha, principalmente em dias

de chuva, onde eu vejo muito carro
derrapar no paralelepípedo”.

A atleta paralímpica Regiane
Nunes é moradora do Jardim
Caçula e prestigiou o início das
obras de pavimentação da Rua Eça
de Queirós. “Eu tenho certeza que
será ótimo para os moradores,
porque vai promover a acessibili-
dade que eu tanto falo. Não se
trata de um direito só meu, mas de
todos”, elogiou a atleta.

Desde 2017, os investimentos
em asfalto vêm beneficiando
moradores da região: a Rua

Guimarães Rosa e trecho da
Gregório Matos foram pavimenta-
das com recursos municipais. A
Rua Clemente Peralta teve obras
viabilizadas com repasses do
Governo Federal.
“A Vez dos Bairros” 
O programa da Prefeitura

intensifica os serviços de zeladoria
em diferentes regiões da cidade. A
primeira área contemplada é o
Jardim Caçula. Vias e espaços
públicos do bairro estão receben-
do intervenções estruturais –
desde tapa-buraco até a manuten-
ção da sinalização viária.

Pelo programa, o bairro terá
mais de 300 metros de calçadas
refeitas; manutenção nas duas
escolas municipais (E.M. Herbert
José de Souza e a unidade provisó-
ria da E.M. Kátia Regina Carvalho
Ribeiro), no campo de futebol,
lavagem de placas de trânsito e
pintura de sinalização de solo;
poda de árvores pela Defesa Civil;
manutenção nas academias ao ar
livre e na iluminação pública; tapa-
buraco; nivelamento de vias de
terra; além de limpeza de córregos.

Ruas Graça Aranha e Eça de Queirós recebem pavimentação
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Projeto Pintou Limpeza
continua com os trabalhos
no Bairro Santa Tereza

A Prefeitura de Rio Grande
da Serra, através da equipe do
Projeto Pintou Limpeza, conti-
nua com os serviços pelo
Bairro Santa Tereza. Além da
limpeza geral das vias e logra-
douros públicos, o projeto con-
templa roçagem e capinagem,
e pintura de guias.

No sábado (25) foi iniciado
os serviços de manutenção e
melhorias no Parque dos Ipês e
no dia 27 na Praça Santa Cruz e
seus arredores.

Também foram recolhidos
entulhos e objetos descartados
nas vias públicas, com auxílio
de máquinas e caminhões.

O entorno do Cemitério
Municipal também recebe os
serviços de manutenção.

“Acompanhei os trabalhos
de limpeza e conservação do
entorno do Cemitério que está
sendo realizada pela equipe
dos Serviços Urbanos. É preci-
so manter a zeladoria da cida-
de em dia. Sabemos das difi-
culdades, o mato cresce rapi-
damente, mas estamos traba-
lhando diariamente para dei-
xar Rio Grande da Serra ainda
mais bonita e com acessibilida-
de para toda a população”,
enfatizou o prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania).



Ladrão finge ser motorista de
Uber para assaltar passageira 
Uma mulher de 53 anos foi

assaltada por um criminoso que se
passava por motorista de aplicati-
vo. O caso ocorreu na noite do últi-
mo dia 22, no Jd. Petrópolis.

Segundo informações, a vítima
estava em um ponto de ônibus
quando avistou a aproximação de
um carro. O motorista se identifi-
cou como sendo Uber, o qual esta-
ria disposto a levar a vítima até o
seu destino por um preço acessí-
vel.

A mulher aceitou a corrida,
porém, veio a constatar que o
motorista parou o veículo metros
depois e anunciou o assalto.
Mediante grave ameaça, solicitou
os pertences da vítima e mandou
que descesse do veículo. 

Após o delito, o motorista fugiu
do local.

Colisão entre carro e 
caminhão deixa um ferido

Um acidente, no início da
manhã no último dia 25, deixou
um homem ferido. A batida foi
entre um carro e um caminhão na
rua Humberto de Campos, em
frente a empresa CBC. 

Segundo informações, o carro
foi danificado pelo impacto. O

motorista do caminhão disse à
Polícia que o veículo estava a sair
do pátio da CBC para ingressar na
rua Humberto de Campos, sentido
Mauá, e optou por imbicar o cami-
nhão para fazer uma transição de
faixas. Momento em que um veí-
culo Corsa, que seguia sentido
Ribeirão Pires, veio a se aproximar
rapidamente do caminhão. 

O motorista perdeu o controle
do automóvel na tentativa de
frear, e acabou por colidir frontal-
mente contra a lataria do cami-
nhão, após a colisão a vítima foi
encaminhada ao Hospital Nardini.
Dupla invade residência para
furtar ferramentas elétricas
Uma residência na rua Dom

José Gaspar foi invadida por crimi-
nosos na madrugada do último dia
25. O morador constatou que indi-
víduos desconhecidos furtaram
duas ferramentas elétricas. Além
de danificarem o seu veículo e sub-
traírem o estepe, a bateria e o
banco traseiro do automóvel.

Segundo o boletim, os ladrões
permaneceram no porão da resi-
dência por volta de duas horas,
momento em que subtraíram os
objetos enquanto os moradores
estavam dormindo. Até o momen-
to ninguém foi preso.
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Cinco menores, com idades
entre 13 e 14 anos, assumiram a
autoria do furto a Unidade de
Saúde da Família (USF) no Jardim
Luso, ao Conselho Tutelar de
Ribeirão Pires na última sexta-feira
(31).  

Segundo informações apuradas
pela Folha, dois dias após o crime,
a conselheira responsável pelo
caso compareceu a Delegacia de

Polícia Doutor Evandro Lima para
notificar a autoria. Ao tomar
conhecimento da identificação dos
autores, o delegado titular dr.
Wagner Milhardo elaborou o Ato
Infracional aos cinco menores e
encaminhou ao Fórum de Ribeirão
Pires que dará continuidade ao
processo.  

Os menores invadiram a USF na
noite do último dia 28 e, além de

furtarem um computador e diver-
sos medicamentos, danificaram
algumas janelas do local. Ainda de
acordo com informações, o grupo
alegou que o equipamento de
informática já havia sido vendido.  

O esclarecimento do furto a USF
Jardim Luso foi uma das ocorrên-
cias solucionadas durante a primei-
ra operação policial deflagrada em
2020. O trabalho da equipe da
Polícia Civil de Ribeirão Pires teve
duração de 24 horas e, além da
identificação dos autores, também
resultou na prisão de três procura-
dos pela Justiça e na apreensão de
um adolescente de 16 anos. 

Pelo menos cinco adolescentes participaram do crime a Unidade de Saúde

O grupo entrou na Unidade e furtou um computador e remédios

Operação realizada na quinta-feira

Menores assumem autoria
de furto a USF Jardim Luso 

Um homem de 63 anos procu-
rou a Polícia Civil de Ribeirão Pires
para registrar uma ocorrência de
roubo, alegando que ele teria sido
vítima de um golpe conhecido
como 'Boa Noite, Cinderela', na
tarde do último dia 27. A vítima
teve o celular e documentos leva-
dos pelo suspeito.

Segundo informações, o
homem estava em um ônibus, que
percorria pelo bairro Roncon até a
Rodoviária da cidade, quando foi
abordado por um homem desco-

nhecido, o qual iniciou uma con-
versa amigável. 

Ao chegarem à Rodoviária o
suspeito convidou a vítima para
beber, momento em que se dirigi-
ram para um estabelecimento
comercial. Durante o consumo de
um refrigerante, a vítima notou
que a bebida estava com gosto
ruim, ao compartilhar a informa-
ção com o suspeito, o mesmo disse
que era por ser um refrigerante
sem açúcar.

Instantes depois a dupla embar-

cou em outro coletivo. A vítima
comunicou à Polícia que “apagou”
durante todo o trajeto, recuperan-
do a consciência apenas quando
estava no bairro Ouro Fino, já sem
os seus pertences.

O homem constatou, então,
que havia sido drogado por alguma
substância que limitou os seus sen-
tidos e facilitou o roubo dos seus
pertences pelo desconhecido.A
Polícia de Ribeirão Pires seguirá
com a investigação a partir das
características do suspeito.

Homem cai em golpe do “boa noite,
Cinderela” e é roubado na Estância

Na noite do último sábado
(1), equipes da Romu e do Canil
da Guarda Civil Municipal de
Ribeirão Pires flagraram a ação
de um traficante na Avenida
Coronel Oliveira Lima, região do
Jardim Serrano - divisa com o
município de Mauá. O homem
identificado como F.S.M., de 42
anos, foi localizado durante tra-
balhos da “Operação Força
Total”, que contou com a parti-
cipação dos comandantes da
GCM. 

Segundo informações do
boletim de ocorrência, o acusa-
do tentou se livrar das substân-
cias ao notar a aproximação do
efetivo municipal, no entanto,
acabou detido. As drogas foram
localizadas com auxílio do cão
Thor, integrante da equipe do
Canil da Guarda. F.S.M. negou
ser proprietário das substân-
cias, alegando ser usuário de
drogas. 

Foram apreendidas 140 uni-
dades de cocaína, distribuídas

em pinos e embalagens plásti-
cas, e 16 porções de maconha,
além da quantia de R$246,90
proveniente da comercialização
e dois aparelhos celulares.

O acusado foi encaminhado
ao Distrito Policial da Estância,
onde teve prisão em flagrante
decretada. Ainda de acordo com
informações, F.S.M. possui pas-
sagem criminal também por
associação ao tráfico, em 2016,
o que levou a representação
pela prisão preventiva.

Operação da GCM termina com
prisão de traficante no Jardim Serrano

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Foto: Divulgação/Polícia Civil
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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!

Família Villa Retrô reunida no último
domingo no show da banda JackStone

Show com a cantora Jaqueline Toline
no último dia 25 no LS Restaurante
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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!

Formandas do Curso de Padaria Artesanal de Rio Grande da Serra, que foram graduadas no final de janeiro

5º dia do Cerco de Jericó da Paróquia de Santana em Ribeirão Pires. Missa presidida pelo pároco padre José Silva
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Inscrições abertas para Produção
Musical na Estância Turística

A Prefeitura de Ribeirão
Pires, por meio das secretarias
de Cultura e de Turismo e
Desenvolvimento Econômico,
com o apoio do Estúdio Versax,
realizará entre os dias 3 e 13 de
fevereiro as inscrições para
teste de aptidão da Oficina de
Produção Musical, direcionada
a moradores com idade acima
de 15 anos. As vagas são limita-
das.

Os interessados deverão
comparecer ao Centro Cultural

da cidade, localizado na Rua Dr.
Yutaka Ishihara, 220 - Jardim
Pastoril, de segunda a sexta-
feira, das 9h às 18h; às terças-
feiras, das 9h às 20h. Para reali-
zar a inscrição para o teste, será
necessária cópia do RG e do
comprovante de residência.
Menores de 18 anos deverão
estar acompanhados pelos pais
ou responsáveis.

A oficina chega nesse semes-
tre a sua 3ª turma. Com dura-
ção de quatro meses, as aulas

serão ministradas na sede do
Estúdio Versax, no bairro Santa
Luzia.

Entre os dias 11, 12 e 13 de
fevereiro, a Prefeitura e o
Estúdio Versax também abrirão
as inscrições para teste de apti-
dão da oficina gratuita de
dublagem, direcionadas a mora-
dores com mais de 15 anos. As
inscrições serão realizadas no
Centro Cultural da cidade –
mesmos horários e documen-
tos. As vagas são limitadas.

Euclides Menato recebe
hoje ciclo de leituras
Teatro Municipal recebe atividade gratuita. Ingressos estão disponíveis no local

O Teatro Municipal Euclides
Menato sediará hoje, às 15h,
ciclo de leituras dramáticas,
com Maria Clara Machado. A
atividade gratuita é voltada a
crianças e adultos, com propos-
ta de provocar reflexão sobre o

teatro infantil. Para participar
da ação, que tem vagas limita-
das, os interessados devem
comparecer ao Teatro com 30
minutos de antecedência ao iní-
cio do ciclo.

“Palavras de Maria para

Pequenos de Todos os Tempos”
é ação promovida pelo Teatro
de Torneado, Escola Atemporal
de Artes e Artistas convidados.
Serão feitas as leituras de qua-
tro diferentes textos. Esta será
a segunda rodada de leituras do
ciclo, com o texto “A Menina e
o Vento”. Nessa semana, o
público curtiu a leitura, feita
por Maria Clara Machado, do
texto “Pluft, o Fantasminha”. 

A atividade conta com o
apoio do PROAC, do Governo
do Estado de São Paulo
(Secretaria de Cultura e
Economia Criativa) e da
Prefeitura. 

O ciclo de leituras faz parte
do processo de pesquisa para a
construção do espetáculo
infantil “Clara cor de um silên-
cio azul’.

“Mesmo sendo uma modesta
leitura de um texto na frente do
público, a experiência promete
muita diversão e reflexão da
dramaturgia produzida para
crianças no Brasil dos anos 50 e
60”, explica William Costa Lima,
dramaturgo e diretor. 

Ciclo faz parte do processo de pesquisa para espetáculo infantil
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Grupo Gingaê Camará faz
aulas de capoeira em RP
As aulas são realizadas as terças e quintas no Nossa Casa Camará, na Santa Luzia

O Centro de Desenvolvimento
de Arte e Cultura Gingaê Camará
que atua em Ribeirão Pires desde
2011, está com o projeto de aulas
de capoeira para crianças e adultos
no núcleo Santa Luzia. As aulas são
ministradas pelo professor Manoel
Messias Pereira dos Santos

(Professor Beiço), as terças e quin-
tas-feiras.

Segundo Manoel Messias, “o
objetivo do projeto é incentivar as
crianças, jovens e adultos a estuda-
rem e pesquisarem sobre a história
do povo negro e sua ancestralida-
de. Também temos como objetivo

orientar o jovem e conscientizar o
jovem, para que seja um bom cida-
dão para a sociedade onde vive”.

Messias tem 22 anos na modali-
dade e atua há mais de 15 anos
como professor de capoeira. 

A Roda Aberta de Capoeira traz
o resgate e o estudo da origem das
manifestações culturais afro-brasi-
leiras, como jongo, samba de roda,
maculelê, puxada de rede, entre
outros. Tradições trazidas através
de música e poesia.

“A capoeira é indicada a todo
tipo de público, sem distinção a
sexo, cor ou religião. A atividade
traz diversos benefícios a saúde,
como coordenação motora e con-
dicionamento físico”, finaliza
Manoel Messias.

As aulas são ministradas duas
vezes por semana: às terças e quin-
tas-feiras, sendo das 19h às 20h
para crianças e iniciantes; e das
20h às 21h para adultos e gradua-
dos, no espaço Nossa Casa Camará
(Rua Professor Antônio Nunes,
933, Santa Luzia).

Mais informações podem ser
obtidas através do telefone 97272-
3000.

A capoeira mistura arte marcial, esporte, cultura popular e dança
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Ribeirão retoma aulas
esportivas em 10 espaços

Escolas voltas ao Esporte recomeçaram ontem na Estância Turística

Ontem a Prefeitura de Ribeirão
Pires, através da Secretaria de
Esportes, dará início às atividades
esportivas gratuitas de 2020, em
diferentes unidades por toda a
cidade.

Dentre as modalidades esporti-
vas oferecidas estão: Futsal
Masculino e Feminino, Handebol
Feminino, Voleibol, Malha,
Capoeira, Boxe, Kick Boxing, Muay
Thai, Karatê, Ginástica, Judô, entre
outras modalidades esportivas que
a Prefeitura oferece aos morado-

res.
"Em nossa gestão o esporte

alcançou resultados inéditos.
Daremos início às atividades espor-
tivas de 2020 com força total.
Nosso compromisso é facilitar e
ampliar o acesso às modalidades
oferecidas gratuitamente aos
munícipes", explica o secretário de
Esportes de Ribeirão Pires, Iuquio
Ywasaki.
Espaços esportivos
- Centro Esportivo Municipal

Valentino Redivo: Avenida Coronel

Oliveira Lima, 2345 - Vila Gomes.
- Centro Técnico de

Treinamento Jardim Caçula: Rua
Clemente Peralta, 321 - Jardim
Caçula.

- Centro Técnico de
Treinamento Ouro Fino Paulista:
Avenida Vereador Rubens
Maziero, 100 - Ouro Fino Paulista.

- Centro Técnico de
Treinamento Santa Luzia: Travessa
do Rio Tejo, 120 - Santa Luzia.

- Centro Técnico de
Treinamento Vereador João Netto:
Avenida Prefeito Valdírio Prisco,
193 - Centro. 

- Sociedade Esportiva Olaria:
Rua Pelegrino Gianasi, 141 - Jardim
Centenário.

- Centro Técnico de
Treinamento Parque das Fontes:
Rua Paraíba, 185, Parque Das
Fontes.

- Centro Técnico de
Treinamento Parque Aliança: Rua
Pernambuco, 38 - Parque Aliança.

- Ginásio de Esportes Ozíris
Grecco: Avenida Prefeito Valdírio
Prisco, 193 – centro.

- Centro de Artes e Esportes
Unificados na Quarta Divisão:
Estrada do Sapopemba, 5.055.

São diversas modalidades esportivas gratuitas em 2020

Foto: Divulgação

Inscrições abertas para
futebol feminino em 
Rio Grande da Serra

A Prefeitura Municipal de
Rio Grande da Serra através da
Secretaria da Juventude,
Esporte e Lazer abre inscrições
para aulas de futebol feminino.

Para se inscrever é necessá-
rio comparecer na Secretaria e
levar RG e CPF e ter idade
mínima de 10 anos, no caso de
menor de 18 anos ir acompa-
nhado de um responsável.

As aulas acontecerão no

Estádio Edmundo Luiz da
Nóbrega Teixeira – “Teixeirão”
e as turmas serão distribuídas
de segunda a sexta-feira das
10h30 às 12h e às segundas-
feiras das 19h30 às 22h.

A Secretaria da Juventude,
Esporte e Lazer / Estádio
Teixeirão fica na Rua Marechal
Castelo Branco, 16 – Oasis
Paulista. Informações: 4820-
3812.

Corrida e Caminhada
Ribeirão 66 anos segue
com inscrições abertas

As inscrições para a Corrida e
Caminhada "Ribeirão Pires 66
anos – Troféu Antônio Carlos
Guarinon", prova que presta
homenagem póstuma ao ilustre
atleta da cidade, continuam
abertas com descontos especiais
para moradores. Até o dia 20 de
fevereiro, moradores poderão se
inscrever com tarifa diferencia-
da, no valor de R$ 55,00 com
taxa inclusa.

O valor da inscrição será alte-
rado com a mudança de lote. Os

interessados devem se inscrever
pelo site ticketagora.com.br.

Realizada pela Prefeitura da
Estância Turística de Ribeirão
Pires, por meio da Secretaria de
Esportes, 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 12 anos para a
caminhada, 16 anos para a prova
de 5km e 18 anos para a prova
de 10km.
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