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Estância mantém redução de furtos
e roubos por dois anos seguidos

Ribeirão
e RGS já
arrecadam
R$ 14 milhões
com IPVA

Após divórcio, a
importância de pagar
pensão aos filhos
Dupla
de RP é
campeã

no
off-road

Alta de divórcio na região, traz nova discussão. E a pensão?

Rodrigo e Renan venceram
etapa do Paulista de off-road
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A r t i g o  d a  S e m a n a

Seguro de vida para profissionais
de saúde: cuide da sua vida 

para salvar outras

Já ouviu o ditado popular “casa
de ferreiro, espeto de pau”? Isso
acontece com os médicos e profis-
sionais de saúde que se dedicam a
vida toda em salvar vidas, mas
geralmente esquecem de ficarem
atentos à própria vida, até por
conta da rotina que levam. Isso
pode virar um grande problema,
caso ocorra um acidente, alguma
doença que os tornem inaptos
para exercerem a profissão ou até
mesmo a falta de cirurgias, consi-
deradas as maiores fontes de ren-
das deles. Isso porque muitos tra-
balham por regime de Pessoa
Jurídica, em sistema de plantão,
que oferece possibilidade de maior
retirada, mas em compensação
caso precisem de internação ou
afastamento não recebem renda.

Esses profissionais da saúde
precisam conscientizar-se de que,
ao contrário de um lojista ou CEO
de uma empresa, a única ferra-
menta de trabalho deles é o pró-
prio corpo. Ou seja, caso sofram
um acidente, vão ficar internados e

não vão ter renda, ou caso tenham
algum problema nas mãos, não
poderão mais fazer cirurgias.

Outro agravante é que o núme-
ro de internações de médicos e
enfermeiros que estão na linha de
frente para combater a pandemia
de coronavírus aumentou ainda
mais nesse momento. Pensando
nesses profissionais, o mercado de
seguros oferece um kit de primei-
ros socorros financeiros.

No mercado, as opções de segu-
ro oferecidas a esses profissionais
são: morte financeira e blindagem
em renda fixa em vida em caso de
acidentes (internação ou doença).

No caso de morte financeira, a
cobertura acontece caso o médico
pare de gerar renda por invalidez
ou algo que o incapacite de exercer
a profissão (problemas na visão,
perda de movimento de coluna,
perda da habilidade com as mãos).

Já na blindagem em renda fixa
em vida em caso de acidentes, o
benefício é pago em caso de inter-
nação ou doença que o deixe afas-
tado ou internado. Inclusive existe
uma seguradora internacional que

paga benefício em caso de interna-
ção ou afastamento por contami-
nação pela covid-19. É a única a
oferecer essa condição. Isso por-
que nenhuma delas é obrigada a
pagar o benefício em caso de pan-
demia, epidemia, acidentes da
natureza e atentados terroristas.
Hoje, excepcionalmente devido à
pandemia, existe uma lei que obri-
ga as seguradoras a pagarem pelo
menos indenização em caso de
morte pela doença.

Dessa forma, essas modalida-
des de seguro deixam os médicos e
profissionais de saúde protegidos e
mais tranquilos nesse momento de
pandemia tão difícil. Tudo isso é
planejado conforme o perfil de
cada profissional. Lembrando que
poucos desses profissionais ainda
têm essa consciência de contar
com um kit de primeiros socorros,
mas são os que correm maiores
risco e os que mais dependem de
sua saúde para continuar como
verdadeiros heróis, salvando vidas.

Patrícia Araújo
Consultora financeira e especia-

lista em gestão de risco.

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

Estância mais segura 
Mais uma vez, as forças de segurança de

Ribeirão Pires vêm demonstrando que não
estão para brincadeira quando o assunto é a
garantia de uma cidade menos violenta. Pelo
segundo ano consecutivo, nossa Estância
conseguiu baixar os principais indicadores
criminais e assim fechar um período de 12
meses com resultados significati-
vos.  
Tais resultados provocam

mudanças não só na população,
que passa a acreditar que pode sim
contar com as forças policiais, mas
também nos próprios policiais que ganham
fôlego para lutar a favor da população.  
É preciso ressaltar a importância de cada

agente de segurança para que o bom resul-
tado anual fosse devidamente alcançado.
Mérito da Polícia Civil, que trabalha diaria-
mente em suas investigações e diligências
que resultam em prisões e culminam em res-

postas cada vez mais concretas à população.
Mérito da Polícia Militar e também da nossa
Guarda Civil Municipal que vão às ruas dia-
riamente garantir a segurança dos cidadãos
de bem. É resultado de um trabalho cada vez
mais integrado que tem exclusivamente
como intenção promover uma sociedade

cada vez mais segura.  
Seria utópico pensar em uma

cidade onde não há violência e cri-
minalidade - infelizmente esse
cenário torna-se mais vez impossí-
vel à medida que os anos passam.

Muita coisa precisa ser feita para a promoção
da segurança pública em sua plenitude. Mas
por outro lado, é preciso acreditar que o pos-
sível, e em alguns casos o impossível, está
sendo feito por aqueles que arriscam suas
vidas - não em busca de um título de herói,
mas em prol de uma Ribeirão Pires mais
segura e justa.

‘‘SSeerriiaa  uuttóóppiiccoo
ppeennssaarr  eemm  uummaa
cciiddaaddee  sseemm  
vviioollêênncciiaa””  
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Que os vereadores de
Ribeirão Pires logo no início da
Legislatura terão de votar pelo
menos oito vetos de Projetos
de Leis.

* * *

Que alguns dos vetos foram
exercidos pelo então prefeito
Kiko Teixeira (PSDB) e outros
pelo atual prefeito Clóvis Volpi
(PL).

* * *
Que veremos se os parla-

mentares votarão de maneira
igual cada veto, ou seja, se vão
acatar ou rejeitar os vetos dos
dois ou se serão seletivos em
suas votações. Aguardemos!

* * *

Que também deverá ser
analisado o Projeto de
Resolução que dispõe sobre a
cessão não onerosa de espaços e
dependências da Câmara para a
realização de exposições; ofici-
nas; mediações; palestras e ati-
vidades de cunho cultural e
artístico. Essa ideia é de autoria
da Mesa Diretora, presidida por
Guto Volpi (PL).

Que também já tramita no
Legislativo o Projeto de Lei que
institui como atividade essencial
o funcionamento dos estabeleci-
mentos de prestação de serviços
de educação física, públicos ou
privados, como forma de preve-
nir doenças físicas e mentais, a
prática da atividade física e do
exercício físico como essenciais
para a saúde da população. Essa
sugestão é de autoria de Guto
Volpi e do vereador Paulo Cesar,
o PC (PL).

* * *

Que vale ressaltar que o
vereador PC está com ibope no
Governo Volpi. Seu filho Rangel
é o secretário de Assuntos
Jurídicos da Prefeitura.

* * *
Que na próxima quinta-feira

a equipe do prefeito Volpi dará
uma entrevista coletiva com o
tema “Panorama Financeiro-
Estrutural”.

* * *
Que a atividade vai acontecer

no Anfiteatro Arquimedes
Ribeiro a partir das 14h.

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

Foto: Divulgação 

Uma semana após a atualiza-
ção do Plano São Paulo que
prevê mudanças no funciona-
mento do comércio e serviços
em geral, o Consórcio do Grande
ABC irá protocolar um ofício, que
solicita ao Governo Estadual a
reavaliação das fases Vermelha e
Laranja do Plano São Paulo que
seguem vigentes nos sete muni-
cípios.  

A ação ocorrerá em assem-
bleia, marcada para esta manhã
na sede da entidade, e contará
com a presença dos sete prefei-
tos. 

A estratégia é demonstrar
que a região tem capacidade
hospitalar e de atendimento à
população para ser remanejada
para a próxima fase do Plano - a
Amarela. 

Baseando-se nas métricas
divulgadas pelo Estado de São
Paulo, o colegiado deseja mos-
trar que o volume de ocupações
de leitos de UTI e enfermaria nos
municípios encontra-se estável,
e enquadra-se nas medidas esti-
puladas pelo Plano para o avan-
ço de fase, garantia de maior fle-
xibilização dos setores econômi-

cos. 
Boletim divulgado pelo cole-

giado mostra que a taxa de ocu-
pação de leitos de UTI (Unidade
de Terapia Intensiva) nas sete
cidades na última quinta (28) era
de 69,2% e que o índice de leitos
de UTI para cada 100 mil habi-
tantes chega a 31,1%. Esses
números superam os dos demais
municípios da Grande São Paulo
(70% e 22,5%, respectivamente). 

“Estamos nos baseando na
mesma métrica do Governo do
Estado”, destacou o secretário
executivo do Consórcio, Acácio
Miranda. 

Caso haja uma avaliação posi-
tiva por parte do Governo
Estadual, os comércios, lojas e
prestadores de serviços pode-
riam retomar o atendimento ao
público por 12 horas diárias,
entre o período de 6h e 22h. 

Contudo, o presidente do
Consórcio e prefeito de Santo
André, Paulo Serra (PSDB), pon-
derou que, a princípio, a região
solicitará ao governador a reclas-
sificação. “Sempre tentamos
construir o diálogo. Caso isso
seja negado, aí sim vamos para
outra deliberação”, sinalizou.

Prefeitos da região irão se reunir nesta terça-feira na sede do Consórcio

Consórcio solicita ao Estado
remanejamento de fase
Avanço para a Fase Amarela do Plano São Paulo é aguardado pelo colegiado

As Câmaras Municipais de
Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra dão início às suas ativida-
des, oficialmente, nesta sema-
na. O retorno das sessões ordi-
nárias marcam a estreia do
novo corpo de vereadores esco-
lhido pela população na última
eleição municipal. 

Em Rio Grande da Serra, a
primeira sessão de 2021 deve
acontecer na próxima quarta-
feira (3), às 17h , de maneira

presencial. No último pleito
eleitoral, a Câmara de Rio
Grande da Serra registrou a taxa
de renovação de 54%. Entre os
novos representantes está o
vereador Charles Fumagalli
(PTB) que presidirá a Casa de
Leis pelos próximos dois anos.  

Já em Ribeirão Pires, os tra-
balhos serão iniciados na quin-
ta-feira (4), às 14h, também de
maneira presencial. A troca de
nomes na Estância foi ainda

maior - 70% ao todo. Apenas
cinco conseguiram manter a
posição. É o caso de Rato
Teixeira (PTB), Edmar Aerocar
(PSD),  Professor Paulo César, o
PC (PL) e Paixão (Patriota).
Rubão Fernandes (PL) também
foi reeleito, mas assumiu a
Secretaria de Infraestrutura e
Zeladoria.  

Vale ressaltar que as sessões
serão restritas em razão da pan-
demia da Covid-19.

Sessões da Câmara Municipal 
voltam nesta semana em RP e RGS
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O deputado federal e ex-
ministro da Saúde Alexandre
Padilha (PT) realizou uma visita
ao gabinete da Coletiva de
Mulheres de Ribeirão Pires,
representada na Câmara
Municipal pela vereadora
Márcia Gomes (PT).  O encontro
foi marcado pela conquista da
emenda no valor de R$100 mil,

que deverá ser destinada exclu-
sivamente ao combate a pande-
mia do novo Coronavírus no
município. Os trâmites para o
repasse da emenda já foram ini-
ciados e devem ser concluídos
até meados de março.

O deputado ainda discutiu
junto ao grupo alguns projetos
e ideias que deverão ser apre-

sentados ao Legislativo
Municipal. Além disso, o parla-
mentar tomou conhecimento
sobre o planejamento para os
100  primeiros dias de mandato
elaborado pela Coletiva - como
a criação de  uma comissão vol-
tada para a fiscalização das
ações do Executivo Municipal
no que diz respeito ao combate
do novo Coronavírus, inicativa
que foi parabenizada por
Padilha. 

A Coletiva afirmou à Folha
que o encontro é fundamental
para a construção do mandato
da Coletiva e crescimento da
cidade de Ribeirão Pires. Vale
ressaltar que a Coletiva de
Mulheres integra o Conselho
Político do mandato do deputa-
do Alexandre Padilha. “O nosso
gabinete está de portas abertas
e com uma escuta apurada para
todos”, afirmou.

A agenda do deputado fede-
ral pela região do Grande ABC
também contemplou a cidade
de Mauá. Padilha esteve com o
vereador eleito Junior Getulio

(PT) e depois encontrou com o
prefeito Marcelo Oliveira (PT).
“Nessa visita, o prefeito de
Mauá mostrou que está cheio

de vontade de trazer a cidade
novamente para um projeto
popular”, escreveu o deputado
nas redes sociais.

Deputado Federal garantiu emenda no valor de R$100 mil para o combate a pandemia do Coronavírus no município

Padilha durante o encontro com membros da Coletiva de Mulheres

Deputado estadual esteve em Ribeirão Pires na última quinta-feira (28)

Foto:Reprodução/Redes Sociais

Alexandre Padilha visita Coletiva de
Mulheres e viabiliza emenda para Saúde

Infraestrutura receberá
R$200 mil de Caio França

Na manhã da última quinta-
feira (28), durante visita ao gabi-
nete do prefeito Clóvis Volpi (PL),
o deputado estadual Caio França
(PSB) destinou uma emenda no
valor de R$200 mil para o setor de
de Infraestrutura Urbana de

Ribeirão Pires. O repasse foi origi-
nado de um pedido feito pelo vice-
prefeito Amigão D’Orto (PSB). 

A reunião ainda contou com a
presença do vereador  vereador
Sandro Campos (PSB) e o dirigente
do PSB regional, David Ramalho.
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A Secretaria da Fazenda e
Planejamento divulgou na última
quinta-feira (28) o balanço parcial
do primeiro ciclo de pagamentos
do Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA) de
2021, em janeiro.

Na microrregião, cerca de
10.444 veículos tiveram o IPVA
pago integralmente, com desconto
de 3%, resultando aos cofres públi-
cos mais de R$ 10,093 milhões. 

Em Ribeirão Pires, 8.476 pro-
prietários quitaram o tributo à

vista. Com isso, foram arrecadados
R$ 8.633.549,34. 

Em Rio Grande da Serra, pro-
prietários de 1.968 veículos tam-
bém optaram pelo pagamento
integral do imposto, totalizando R$
1.459.832,56.

Além do pagamento integral, a
Fazenda também registrou que
proprietários de 11.360 veículos
que circulam nas duas cidades
(9.144 na Estância e 2.246 na cida-
de vizinha) optaram pelo parcela-
mento e efetuaram o pagamento

da primeira parcela do imposto, o
que totalizou R$ 4.166.877,86
arrecadado no mês.

Os números foram contabiliza-
dos até 20 de janeiro, quando a
Secretaria da Fazenda e
Planejamento já havia contabiliza-
do R$ 14.260.269,76 em contribui-
ção nas duas modalidades (à vista
ou parcelado). Até agora, 21.804
motoristas que residem na micro-
rregião já realizaram o pagamento
do tributo.

Ao conferir os dados registrados
no Grande ABC, a Secretaria regis-
trou que as sete cidades, juntas,
arrecadaram R$ 401.479.179,40,
referentes ao pagamento à vista e
a primeira parcela do imposto.

No período até 20 de janeiro,
262.166 proprietários de veículos
quitaram o imposto à vista, com
desconto de 3%. Outros 230.966
efetuaram o pagamento da primei-
ra parcela.

Além de contribuir com 20%
para o Fundeb (Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica), os valores
pagos do IPVA são divididos meio a

meio entre Estado e prefeituras e
são usados para a gestão dos servi-
ços públicos e para cobrir o impac-
to causado pela pandemia.

As cidades com maiores arreca-
dações do imposto até a data ana-
lisada foram São Bernardo do
Campo (R$ 138,329 milhões),
Santo André (R$ 123,19 milhões) e

São Caetano do Sul (R$ 59,14
milhões).

O calendário de vencimento do
IPVA terá sua sequência a partir de
9 de fevereiro. No período, pode-
se pagar a segunda parcela ou cota
única sem desconto. O prazo para
pagar a terceira e última parcela do
IPVA inicia em março. Confira:

Até 20/1, mais de 21 mil proprietários quitaram o tributo à vista ou efetuaram o pagamento da primeira parcela do imposto

Ciclo de janeiro do IPVA rende 
R$ 14,26 milhões para a microrregião

10 mil proprietários de veículos quitaram o imposto à vista em RP e RGS

PPllaaccaa FFeevveerreeiirroo MMaarrççoo

Final 1 9/2 9/3

Final 2 10/2 10/3

Final 3 11/2 11/3

Final 4 12/2 12/3

Final 5 18/2 15/3

Final 6 19/2 16/3

Final 7 22/2 17/3

Final 8 23/2 18/3

Final 9 24/2 19/3

Final 0 25/2 22/3

Calendário de vencimento do IPVA
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Nem todas as estatísticas
referentes ao ano de 2020 são
de cunho negativo. No que diz
respeito aos principais indica-
dores criminais, a Estância
fechou a última temporada com
boas reduções, de acordo com
dados divulgados pela SSP
(Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São
Paulo).   

Assim como em 2019,
Ribeirão Pires conseguiu man-
ter a tendência de queda nos
casos de furtos e roubos. O
roubo em geral - onde também
está incluso roubo de carga -
apresentou redução de 23,5 %,
passando de 374 ocorrências
para 286 em 2020. Na questão
de roubo de veículos, o recuo
foi ainda maior, chegando a
26,5%. A diferença entre os dois
períodos é de 38 casos.   

Em relação aos furtos, a
queda obtida na categoria furto
geral foi de 14%, passando de
557 para 479. Nos furtos de veí-
culos, a redução foi mais signifi-
cativa - beirando os 50%. No

último ano, foram lavrados 111
boletins de ocorrências referen-
tes a situações em que veículos
foram furtados. A queda apre-
sentada foi de 47,3%.   

Ainda houve um pequeno
recuo quanto ao total de estu-
pros - 8,5% em comparação a
2019, ano em que o aumento
chegou a 94,4% no comparativo
a 2018.  

A análise separada de cada
tipificação de estupro revela
que os casos que envolvem víti-
mas vulneráveis obtiveram um
crescimento de 8%, em 2019
foram registrados oficialmente
25, enquanto em 2020 houve
27.  Por outro lado, os casos
enquadrados fora do quesito de
vulnerabilidade apresentaram
redução de 50%, passando de
10 para cinco.   

Entre os principais indicado-
res, o único a apresentar alta,
de fato, foi o homicídio. No ano
de 2019, a cidade havia conse-
guido reduzir em 55,6% os
casos de homicídios dolosos -
quando há intenção de matar.

No entanto, em 2020, os casos
tornaram a crescer, e alta regis-
trada foi de 50%.   Já o homicí-
dio culposo por acidente de
trânsito manteve-se estável - 13
em ambos períodos. 

Produtividade Policial 
em 2020 

Ao longo dos 12 meses de
2020, a Polícia Civil de Ribeirão
Pires instaurou 748 inquéritos.
Os trabalhos, que contou com o
apoio dos demais instrumentos
da segurança pública que
atuam no município, ainda
resultaram na prisão de 277
pessoas, sendo  164 em flagran-
te e  131  por meio de mandado
de prisão.  

Confira os demais números
obtidos no último ano: 19
armas de fogo apreendidas; 85
veículos recuperados; dois
infratores apreendidos em fla-
grante; um infrator apreendido
por mandado; duas apreensões
de entorpecentes; 25 ocorrên-
cias de tráfico de entorpecen-
tes.     

Entre os principais indicadores criminais, apenas o homicídio apresentou alta durante o ano de 2020

Estância mantém redução de furtos e 
roubos pelo segundo ano consecutivo

Polícia Civil tem desempenhado papel importante na redução criminal

Foto: Divulgação/ Polícia Civil 
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A Guarda Civil Municipal de
Ribeirão Pires deu início, na última
quinta-feira (28), ao projeto que
tem intuito de promover seguran-
ça nos bairros da cidade - especial-
mente em locais onde  há altos
índices de criminalidade, principal-
mente furtos à residência e roubos
ao comércio.

Batizada de “Operação Bairro

Seguro”, o trabalho reúne as forças
especiais da corporação, como a
Romu, Rotam e o Canil, e consiste
no patrulhamento ostensivo e pre-
ventivo. 

O prefeito Clóvis Volpi (PL) este-
ve presente no evento e acompa-
nhou a saída  do efetivo para a pri-
meira ronda da nova operação. O
prefeito também acompanhou

uma apresentação dos cães em
treinamento da GCM.

“O empenho e a dedicação dos
nossos guardas municipais para
descentralizar a segurança em
Ribeirão Pires é notória e funda-
mental. Estamos ampliando a
atuação, focando na segurança nos
bairros e, com certeza, vamos ver
os índices de roubos e furtos baixa-
rem nesses locais”, declarou o
secretário de Segurança Pública,
Coronel Carmo Júnior.

“Muitas mudanças que aconte-
ceram na gestão Volpi, em 2010,
impactam positivamente a Guarda
Civil até hoje. Foi uma forma reno-
vada de fazer segurança na cidade
e que, agora, ganha novo fôlego
com esta operação que vai atuar
diretamente nos pontos mais críti-
cos de Ribeirão Pires”, falou o
Comandante da Guarda Civil,
Sandro Torres.

A operação vai atender todas as
regiões da cidade obedecendo a
um sistema de rodízio, consideran-
do sempre os índices criminais de
cada localidade para que a corpo-
ração possa definir o calendário de
rondas.

GCM lança Operação
Bairro Seguro na Estância

Ação tem intuito de promover mais segurança aos bairros da cidade

Foto: Divulgação/ PM
ETRP: Alexandre Henrique

Lançamento da Operação aconteceu na última quinta-feira (28)

Mulheres são alvos 
de dupla de assaltantes

na Estância
Duas mulheres, entre elas uma

senhora de 76 anos, foram alvos
de criminosos na tarde da última
sexta-feira (26), no Jardim Mirante
em Ribeirão Pires.  

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, as vítimas che-
gavam a casa quando foram abor-
dadas por dois homens desconhe-
cidos. Um deles estava armado e
anunciou o assalto. 

Os indivíduos obrigaram as
mulheres a descerem até a parte
interior da residência, onde come-
çaram a vasculhar os cômodos em
busca de dinheiro. Os homens
conseguiram roubar alguns docu-
mentos, cartões e um aparelho
celular e fugiram com o carro da
família .  O caso foi registrado por
meio da Delegacia Eletrônica e
será encaminhado ao Delegado
Titular e posteriormente ao Setor
de Investigações Gerais da
Delegacia de Ribeirão Pires.

Homem sofre queda de 5
metros e é resgatado pelo Águia
Na última quarta-feira (27), um

homem - ainda não identificado -
sofreu uma queda de 5 metros

enquanto realizava reparos em
sua residência, no Jardim Luzo em
Ribeirão Pires.

A vítima passou a apresentar
inúmeras convulsões, em razão do
forte impacto causado pela queda
na região da cabeça. 

Equipes do Samu e do Corpo de
Bombeiros participaram do socor-
ro ao homem. Em razão do estado
grave apresentado, o Helicóptero
Águia da Polícia Militar foi aciona-
do e realizou o transporte da víti-
ma até o pronto socorro. O estado
de saúde do homem não foi atua-
lizado até o fechamento desta edi-
ção. 

Veículos se envolvem
em acidente no Rodoanel 

Dois veículos se envolveram em
um acidente no Rodoanel Mário
Covas, altura de Ribeirão Pires, no
último dia 25. Segundo informa-
ções, havia um leve congestiona-
mento na via e tendo a vítima
reduzido a velocidade em razão do
trânsito lento.

O outro motorista envolvido
seguia em alta velocidade pela
pista, não tendo tempo hábil para
frear e evitar o acidente. Os moto-
ristas não tiveram ferimentos. 
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O estupro cometido contra
uma adolescente de 16 anos
segue em discussão e tem cau-
sado revolta aos moradores de
Rio Grande da Serra. Após o
fato ganhar repercussão nos
principais veículos da região,
outras mulheres utilizaram as
redes sociais para relatar situa-
ções constrangedoras e tenta-
tivas de abuso sexuais que
teriam sido cometidas pelo
mesmo homem.  

Na última terça-feira (26), o
delegado a frente do caso,
doutor Márcio Macedo, rece-
beu a Folha na Delegacia de
Rio Grande da Serra e falou
pela primeira vez a respeito da
suposta onde de ataques a
mulheres que tem ocorrido na
cidade. Durante a conversa,
Macedo afirmou que o suspei-
to de ter consumado o ato no
Parque América teria protago-
nizado pelo menos mais uma
situação contra duas garotas.  

O fato teria acontecido
antes do estupro. Elas estavam
na rua à noite quando foram

abordadas pelo indivíduo
armado, que teria obrigado-as
a ficar ao seu lado. A dupla
conseguiu fugir antes de o indi-
víduo tentar praticar algum
delito. “Provavelmente, se
continuasse a conduta, poderia
ser um estupro. Ele ordenou
que elas ficassem ao lado dele,
o que caracteriza em tese
constrangimento ilegal”, expli-
cou o delegado. 

Já o  caso da adolescente do
Parque América segue sob sigi-
lo de investigação. No entanto,
o delegado afirmou que já há
um suspeito identificado e, de
acordo com informações obti-
das pelos investigadores,
encontra-se fora de Rio Grande
da Serra - possivelmente em
outro Estado.  

Nos últimos dias, internau-
tas passaram a compartilhar
fotografias de homens que,
supostamente, seriam o res-
ponsável pelo crime. O delega-
do alertou sobre risco de reali-
zar o compartilhamento deste
tipo de conteúdo, muitas vezes

sem veracidade. “Eu gostaria
que as pessoas lembrassem um
caso que aconteceu há alguns
anos, em Cubatão, onde a
divulgação de fotos de pessoas
acabou com a morte de uma
inocente. Deixa a Polícia traba-
lhar, que ela vai fazer o seu
papel. Nós estamos trabalhan-
do.” 

Em relação aos demais casos
que foram publicados em gru-
pos de discussões do municí-
pio, Macedo explicou que sua
equipe averigua todo relato
que chega ao conhecimento da
Polícia Civil. “A gente tem que
acreditar que realmente pode
estar acontecendo, apesar de
que sabemos que esse suspei-
to não está mais aqui, está
foragido, essa é a informação
que nós temos, então não dei-
xamos de checar, de ir até o
local. Lógico, a gente entende
toda preocupação, mas nós
estamos trabalhando. O que eu
quero não é só indiciá-lo, mas
prendê-lo. Eu quero trazer
paz.”

“Nós estamos trabalhando”, afirma delegado
sobre caso de estupro em Rio Grande da Serra

Investigação corre sob sigilo, mas Polícia Civil afirmou à FFoollhhaa já ter identificado um suspeito 

Polícia afirma que um caso de estupro foi consumado até o momento

Foto: Reprodução/Google M
aps 
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Foram cerca de quatro anos
convivendo com o vazamento
provocado por um problema na
galeria de águas pluviais, na rua
Cásper Líbero, no Centro Alto de
Ribeirão Pires. Após reclamações
e situações contrangedoras vivi-
das pelos moradores ocasiona-
das pelo acúmulo de água em
frente a residência, a Prefeitura
da Estância foi até o local, na últi-
ma terça-feira (26), e deu início
às obras de reparos. 

Uma das moradoras mais afe-
tadas pelo problema chegou a
procurar a Folha para tentar
solucionar o caso. A princípio, ela
acreditava tratar-se de um pro-
blema no esgoto e  chegou a
acionar a Sabesp. 

“Já procurei a Prefeitura, a
Sabesp, e um fica jogando o pro-
blema para outro. Fica só em
relatório e ninguém resolve.
Ontem, eu tive que empurrar
meu carro, no meio da água suja,
para entrar na garagem da
minha casa”, afirmou a mulher
na ocasião.  

Na última semana, nossa
equipe entrou em contato com a

Sabesp e com a Prefeitura de
Ribeirão Pires. 

Em nota, a Companhia de
Saneamento Básico do Estado
que esteve no local e realizou
vistoria junto a equipe da
Prefeitura no dia 26. “Foi consta-
tado um problema na galeria de
águas pluviais, que não é de res-
ponsabilidade da Companhia”. 

Questionada, a Prefeitura de
Ribeirão Pires afirmou que foi
realizada avaliação técnica pela
Secretaria de Infraestrutura e
Zeladoria e serão feitos reparos.
A própria moradora procurou a
Folha e afirmou que equipes já
estavam dando início às obras na
galeria de águas pluviais, na últi-
ma quarta-feira (27). 

Após 4 anos, Prefeitura resolve problema
em galeria de águas pluviais no Centro Alto

Reparos na rua Cásper Líbero foram iniciados na última quarta-feira (27) 

Foto: Arquivo Pessoal

Equipes da Prefeitura iniciaram reparos na via Moradora afirma que problema persistia há quatro anos
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A Prefeitura de Ribeirão Pires,
por meio da Secretaria de
Educação, informa que as inscri-
ções para o cadastro nas creches
municipais estarão abertas entre
os dias 8 e 12 de fevereiro.

Para evitar aglomerações, a
Prefeitura anunciou a criação de
uma Central de Vagas através do
telefone 4828-9620.

Com isso, os pais e responsáveis
por crianças de zero a três anos
interessados em vagas nas creches
devem agendar previamente um
horário para o atendimento.

A apresentação dos documen-

tos para a matrícula deve ser reali-
zada na sede da Secretaria de
Educação/Ceforpe (Centro de
Formação dos Profissionais da
Educação), localizado no Complexo
Ayrton Senna (Av. Valdírio Prisco,
193 - Centro), das 9h às 16h.

Entre os documentos obrigató-
rios estão: certidão de nascimento,
RG e CPF dos pais ou responsáveis
legais pela criança, comprovante
de endereço no nome do pai, mãe
ou do responsável legal com vali-
dade de até três meses anteriores
(água, luz, telefone fixo ou IPTU), e
declaração de trabalho.

Prefeitura da Estância abre cadastro para creches

Prefeitura disponibiliza novo canal para agendamento de horário

O processo de divórcio inclui
algumas questões que estão além
do término de uma relação amo-
rosa entre duas pessoas. Uma
delas, talvez a principal, é quando
o casal tem um ou mais filho
menor de idade - o que causa
impactos diretos na vida desta
criança. No último ano, os núme-
ros de divórcios concretizados em
Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra registraram um aumento de
mais de 40%, tornando-se o ano
em que mais houve dissoluções

matrimoniais não só na microrre-
gião, mas também no país - geran-
do dúvidas quanto aos passos a
serem tomados quando há filhos
envolvidos no processo.  

A lei do divórcio não causa
grandes implicações no divórcio
quando o casal não possui filho ou
seus descendentes já é maior de
idade. No entanto, quando o filho
tem menos de 18 anos, ou 16 anos
em alguns casos, há algumas ques-
tões financeiras e sentimentais
que entram em disputa.  O primei-

ro embate é em relação à guarda
do filho, com quem deve ficar e
como devem ser tomadas as pro-
vidências quanto às visitas e afins.  

No Brasil, existem a guarda uni-
lateral, a guarda alternada e a
guarda compartilhada. Em relação
a guarda unilateral, a responsabili-
dade pelo menor é dada a um dos
pais, enquanto ao outro fica per-
mitida a visita ao filho em dias e
horários decididos entre as partes
e determinados por um juiz. Tal
tipo de guarda só é atribuída a
casos em que o menor sofre
maus-tratos, abandono ou condi-
ções desfavoráveis que impeçam
que o pai ou a mãe compartilhar a
guarda, ou até mesmo quando
uma das partes abre mão da res-
ponsabilidade em prol do outro.  

Cabe ressaltar que o juiz ainda
pode definir por outro responsável
pela guarda, se entender que os
responsáveis atuais não possuem
condições de zelar pelo filho.  

Já a guarda alternada funciona
de tal modo que o menor possui
duas moradias - a do pai e a da
mãe,  onde reside com alternân-

cia. Assim, os dois são responsá-
veis pelos direitos e deveres da
criança/adolescente.  Os períodos
são definidos pelos próprios pais,
uma vez que este tipo de guarda
não está prevista na lei.  

Por fim, a guarda compartilha-
da  é entendida como a melhor
opção para pais que não vivem
juntos. A responsabilidade sob o
menor é de ambas partes, tendo a
criança/adolescente uma residên-
cia fixa. O responsável que não
mora no mesmo imóvel poderá
realizar visitas sem que haja inter-
venção judicial.  

Outra questão a ser decidida
em divórcio é a pensão alimentí-
cia, que gera dúvidas e discussões
entre os ex-casais. Atualmente, o
auxílio pode ser investido em
todas as necessidades que o
menor possui, incluindo lazer e
bem-estar.

Para cada tipo de guarda, há
uma especificação no pagamento.
No caso da unilateral, o pagamen-
to deve ser feito por aquele que
não possui a guarda. Na guarda
alternada, o juiz definirá um valor

considerando a necessidade e pos-
sibilidade de cada parte. O dever
de pagamento também está atri-
buído a quem se enquadra na
guarda compartilhada. Assim
como na alternada, o juiz definirá
um valor de acordo com a situação
financeira de cada genitor. 

Uma moradora de Rio Grande
da Serra - que preferiu manter o
anonimato - contou à Folha como
foi seu processo de divórcio, em
2019, tendo uma filha adolescen-
te. Segundo ela, o processo em si
foi rápido, uma vez que houve
consenso entre as partes.  

Em relação à filha, ficou decidi-
do pela guarda compartilhada. No
entanto, a garota fica apenas com
a mãe, já que o pai não costuma
visitá-la. A pensão foi algo decido
perante o juiz, mas que não vem
sendo executado com organiza-
ção. De acordo com a mãe, ela
passa por vários problemas em
relação a pensão e há pelos menos
três parcelas atrasadas. “Tentei
várias vezes, e ele diz que paga
quando  der e conforme conse-
guir”, finalizou.

Casais que optam pelo divórcio podem
ter três tipos de guarda para os filhos

As três opções garantem o benefício da pensão alimentícia ao menor, de acordo com determinação do juiz 

Foto: Reprodução/Banco de im
agens 

Processo de divórcio atinge diretamente os filhos 
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Agradecer e ajudar ao próximo.
Diferente de muitas pessoas que
pensam em presentes caros e fes-
tas grandiosas, esses foram os
desejos de Margarete Arrais
Rodrigues para o seu aniversário
neste ano. Professora da rede
pública em Ribeirão Pires, Maga -
como é conhecida - completou 35
anos no último dia 15 e decidiu
promover uma ação social em
parceria com o projeto “Só o
amor” para comemorar essa data,
com a doação de mais de 70 mar-
mitas para pessoas em situação
de vulnerabilidade.  

“Eu me considero uma pessoa
abençoada. Tenho tudo o que pre-
ciso para viver bem. Então, vejo o
aniversário como uma forma de
agradecer mais do que comemo-
rar. Como forma de agradecimen-
to, eu decidi fazer o bem em gran-
de escala”, diz a professora.  

Somado a esse sentimento de
benevolência, Maga conta que a
amizade com um senhor que vivia
em situação de rua a motivou
ainda mais a fazer esta ação - bati-
zada carinhosamente de Aniver da
Maga, realizada no último dia 26.

“Desenvolvi uma amizade com o
senhor Valdeci, porque ele gosta-
va de ler. Então, eu doava livros
espíritas para ele e a gente sem-
pre conversava.”  

Foi então que surgiu a ideia de
organizar um lanche especial, que
a princípio aconteceria apenas
com o senhor com quem trocava
livros e algumas conversas. No
entanto, Valdeci faleceu em
decorrência de um câncer, e a
refeição não pode ser realizada.  

“Eu fiquei tão sentida, porque
não deu para fazer esse lanche
com ele. Óbvio que a gente dava
comida, mas como não consegui
fazer o queria, eu percebi que não
podemos deixar o tempo passar.
Então, decidi fazer alguma coisa
no meu aniversário”, conta. 

Aos poucos, e com ajuda de
amigos, Maga e o pessoal do pro-
jeto conseguiram arrecadar ali-
mentos necessários para compor
o prato principal -  baião de dois,
acompanhado de farofa e batatas
assadas -, além de um bolo de ani-
versário e cocadas que  foram dis-
tribuídas como sobremesa.  

“Conseguimos praticamente

tudo. E o que não conseguimos,
tínhamos um dinheirinho arreca-
dado para comprar. Mas o projeto
está sempre precisando de ajuda,
porque na verdade, é um grupo
de amigos que se propõem a aju-
dar essas pessoas. Eles fazem doa-
ção de marmitas, ajudam uma
aldeia de índios, ajudam nas mais
diversas formas, com roupas, ali-
mentos, materiais de higiene, rou-
pas.” 

A organização e as produções
das marmitas foram realizadas na
própria casa da Maga, no bairro
Santa Rosa, com a ajuda de mais
três amigos. Já a distribuição ficou
sob a responsabilidade de
Ananaira Goulart, responsável
pelo projeto “Só o amor”.   

“Acredito na importância de
fazer o bem, seja em qual escala
for. Eu jamais vou me esquecer de
ter conseguido colaborar mesmo
que um pouco com essa ação. Se
for esperar uma grande ocasião
para ajudar, para ser útil, a gente
não vai conseguir muita coisa
nessa vida não. Tem que procurar
ser útil agora, hoje, porque o ama-
nhã ninguém sabe”, finaliza.

Professora realiza ação social em parceria
com projeto para comemorar aniversário 

Junto ao projeto “Só o amor”, moradora do Santa Rosa conseguiu doar 70 marmitas para pessoas em situação de vulnerabilidade

Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal 

Maga acompanhada pela amiga Yolanda Fernandes
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A dupla de competidores de
rally de regularidade de Ribeirão
Pires começou o ano de 2021 com
motivos para comemorar. O piloto
Rodrigo Tolezano e o navegador
Renan Toguchi fazem parte da
equipe GS Racing e venceram pela
primeira vez uma prova do Paulista
Off-Road pela categoria Turismo. A

competição abriu a temporada na
cidade de São Luiz do Paraitinga no
dia 16 de janeiro.

A prova de abertura da tempo-
rada do Paulista Off-Road reuniu
36 carros divididos nas categorias
Master (7), Graduado (4), Turismo
(14) e Light (11). A cidade de São
Luiz do Paraitinga faz parte do Vale

do Paraíba, região montanhosa
que sofreu com fortes chuvas até
um dia antes da prova. Já no dia da
largada o sol apareceu, mas o piso
escorregadio foi desafios os com-
petidores de todas as categorias.

Foi com muita emoção que a
dupla da GS Racing venceu pela
primeira vez uma prova pela cate-

goria Turismo. Rodrigo e Renan
conquistaram o primeiro lugar nas
três etapas da prova de São Luiz do
Paraitinga e iniciam a competição
com grande vantagem em cima
dos adversários. "Começamos em
um trecho navegado por estradas
de terra com um visual muito boni-
to até chegar nas fazendas de
reflorestamento. Lá começaram as
emoções do rally. Encontramos
um piso muito escorregadio de
cascalho e lama entre as subidas e
descidas com médias bem justas",
comenta Renan.

De acordo com o navegador da
GS Racing, a organização do
Paulista Off-Road fez um trabalho
fantástico para cumprir os proto-
colos de distanciamento social.
"Diferente dos outros anos, a con-
centração foi em um ginásio de
esportes que fica mais afastado do
centro da cidade em um local
menos movimentado, seguindo o
conceito de bolha, quem entrou
não saiu mais", explica.

Para garantir os protocolos de
segurança não foi realizada ceri-
mônia de premiação e os resulta-

dos foram divulgados virtualmen-
te. Os competidores devem rece-
ber os troféus na próxima etapa da
competição. Mesmo sem festa, a
dupla provou o gosto de vencer
pela primeira vez uma prova de
rally de regularidade na categoria
Turismo. "Foi muito gratificante
começar o ano com esse excelente
resultado", encerra Renan.

As próximas etapas do Paulista
Off-Road estão previstas para os
dias 13 de março, 15 de maio, 3 de
julho, 25 de setembro e 4 de
dezembro com final realizada em
Taubaté (SP).

Dupla de Ribeirão Pires vence pela
primeira vez no Paulista Off-Road

Rodrigo Tolezano e Renan Toguchi conquistaram o primeiro lugar na categoria Turismo na etapa de São Luiz do Paraitinga

Foto: Divulgação/ Haroldo N
ogueira 

Foto: Divulgação/ Aline Ben

Paulista Off-Road abriu temporada na cidade de São Luiz do Paraitinga

Dupla representou Ribeirão Pires 
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