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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

Rodoviária de Rio Grande. Será que agora vai?
Existem algumas histórias que se trans-

formam em lendas, e uma delas é a cons-
trução do Terminal Rodoviário de Rio
Grande da Serra.
Quem procurar nas antigas impressões

dos planos de governos de anos atrás, com
certeza irá encontrar que a Rodoviária esta-
va entre as prioridades do candi-
dato.
Não se pode falar em partidos

ou nesse ou aquele político,
todos que se candidataram a
prefeito falam em construir o
Terminal. Em uma busca rápida na rede de
internet, é possível localizar uma indicação
feita pelo ex-prefeito Zé Teixeira, no ano de
1993, já destacando que a Rodoviária sairia
do papel, e com certeza outros antes dele
haviam prometido a mesma coisa.
Outro tópico que virou lenda é o local da

construção do Terminal. Falava-se em cons-
truir onde hoje fica a Casa do Artesão e o

Ponto de Táxi, depois transferiram para o
terreno ao lado da Estação Ferroviária, onde
está levantado um prédio. O terreno da
Pista de Skate também foi opção, mas como
todos sabem, nada foi feito. Por fim, ficou
estabelecido que o espaço para se construir
a Rodoviária seria o Campo do Ferrovia para

que, no futuro, houvesse a inte-
gração com a nova Estação
Ferroviária. 
E não é que parece ser lá

mesmo o destino da obra. A pre-
feita em exercício, Professora

Marilza (PSD), assinou a concessão do terre-
no que pertencia a CPTM, conseguiu tam-
bém o restante do valor necessário para
erguer o espaço com deputados estaduais e
anunciou para o primeiro trimestre de
2020, o início das obras.
Será que agora vai? Precisou de uma

mulher para resolver o problema? Apenas
uma provocação!

“A construção já
virou lenda urbana”

E d i t o r i a l  

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

SSaaiibbaa  oo  qquuee  éé  aa  TTCCCC  ((TTeerraappiiaa
CCooggnniittiivvoo--CCoommppoorrttaammeennttaall))

Desenvolvida por Aaron
Beck em 1960, a teoria cogniti-
vo-comportamental tem como
premissa que não são os even-
tos que influenciam as pessoas,
mas sim a forma como as pes-
soas olham para aquele evento
é que são determinantes e que
na mesma proporção são
modificáveis.

Já ouviu a  frase  "não são as
situações que afetam como
reagimos a elas, mas sim, a
maneira como enxergamos a
situação e que cabe a nós
sabermos o que fazer com
ela?” Pois bem, isso é Teoria
Cognitivo-Comportamental. A
maneira como uma situação
chega enquanto informação

até nós, vai influenciar o nosso
pensamento e comportamen-
to. 

Dentro de nós, carregamos
crenças (disfuncionais ou fun-
cionais) sobre: 

1- Nós mesmos; 2- O mundo
e 3- Sobre o futuro. Elas vão ser
ativadas com o que acontece
no cotidiano sobre nossas
emoções, pensamentos e com-
portamentos. Para uma pessoa
aquele pensamento pode ser
equivocado, mas para outra
pessoa um pensamento pode
ser uma verdade. 

Entretanto, o importante
para o psicólogo cognitivo-
comportamental é se este pen-
samento causa algum prejuízo
na vida da pessoa.

Ser disfuncional sugere a
algo que causa alguma disfun-
ção na vida da pessoa, inde-
pendentemente de ser verda-
deiro ou não. Como exemplo
podemos citar uma reação a
partir de um pensamento dis-
funcional de um homem em
achar que foi vítima de um
olhar fulminante enquanto
permanecia na fila do banco,
gerando um pensamento de

que foi "medido" e passou a
considerar-se feio e inadequa-
do. Todo esse processamento
cognitivo, vai gerar emoções
(sensações de reprovação ou
inadequação) e desencadear
comportamentos de evitação
social, por exemplo. Quando
na verdade, o que poderia
estar ocorrendo na fila do
banco, seria uma admiração
pela elegância do homem por
uma pessoa.

A TCC ajuda a pessoa a ques-
tionar os pensamentos: se são
verdadeiros ou disfuncionais
ou ainda se estão tendo um
olhar distorcido da realidade
por meio de técnicas psicoterá-
picas cognitivo-comportamen-
tais, as quais modificam esses
pensamentos, para também
posteriormente modificar as
crenças disfuncionais, mos-
trando resultados para a
depressão, transtorno do pâni-
co, transtorno obsessivo com-
pulsivo ou a própria psicotera-
pia de autoconhecimento.

Anne Lucy Vieira
Terapeuta Cognitivo-

Comportamental e
Neuropsicóloga.
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Que Ricardo Orsini, adjunto
da Secretaria de Serviços
Urbanos de Ribeirão Pires, ter-
mina o ano ainda mais “pode-
roso”. 

*** 

Que o servidor de confiança
do prefeito Kiko Teixeira (PSB)
é quem está dando as ordens
no setor. 

*** 

Que mesmo sendo subordi-
nado ao secretário Diogo
Manera, é Orsini quem trata
das questões mais relevantes
do departamento. 

*** 
Que Ricardo já é tido como

secretário no próximo ano, e
se depender da base aliada do
prefeito na Câmara de
Vereadores, a titularidade é
certa. 

*** 
Que os parlamentares

estão descontentes com o
secretário Diogo Manera, por
ele, segundo os vereadores,
estar utilizando a secretaria
para fazer campanha política. 

*** 
Que Maneira é pré-candi-

dato a vereador e não esconde
de ninguém sua busca por
uma das cadeiras no
Legislativo da Estância. 

*** 
Que para Ricardo ficar com

a cadeira de secretário só está
faltando um dado importante,
convencer o vice-prefeito,
Gabirel Roncon (PTB). 

*** 
Que a Secretaria de

Serviços Urbanos é do vice-
prefeito que tem total con-
fiança em Diogo, o que pode
atrapalhar um pouco as nego-
ciações.         

Que em Rio Grande da
Serra o passe do ex-prefeito,
Ramon Velásquez, hoje no
Partido dos Trabalhadores,
ainda está sendo disputado. 

*** 
Que Ramon após não ter

êxito na candidatura a prefei-
to pelo PT de Rio Grande da
Serra, vem sendo cortejado
por outras legendas. 

*** 
Que o ex-prefeito tem se

mantido em silêncio, mas
algumas agremiações já ten-
tam fazer com que ele saia do
PT e dispute o Executivo em
2020. 

***         

Que Ramon seria mais uma
candidatura contrária ao
Governo do prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania). 

*** 

Que Maranhão tem como
pré-candidata a prefeita,
Professora Marilza (PSD). 

*** 

Que ainda no grupo de can-
didaturas oposicionistas está
o ex-vereador, Claudinho da
Geladeira (Podemos). 

*** 
Que entre os pré-candida-

tos a prefeito na cidade estão:
Nilton de Paula (sem partido),
Akira Auriani (PSB), Zé
Teixeira (PSL), Dayana Franco
(MDB), Érick de Paula (PT) e
Claurício Bento (DEM). 

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

Saulo diz que Kiko falta com 
a verdade ao dizer ter posto
Tomógrafo para funcionar 
Ex-prefeito diz que aparelho entrou em funcionamento em 2015 e que Kiko só trocou de local

Na edição de sexta-feira (13)
o jornal Folha trouxe reporta-
gem intitulada “Tomógrafo
encontrado emparedado será
descartado pela Prefeitura de
Ribeirão”, onde a Prefeitura
Municipal esclarecia que o apa-
relho encontrado emparedado
em uma sala das obras do
Complexo Hospitalar Municipal,
estava fora de linha de produ-
ção, inviabilizando qualquer
manutenção no aparelho.

Ainda na Nota Oficial emitida
pela Administração, foi destaca-
do que a Prefeitura adquiriu em
2014, por cerca de R$ 660 mil,
um outro aparelho Tomógrafo,
colocado em utilização em
2017. A mensagem destacava
ainda que, de lá para cá, mais de
5.300 tomografias foram reali-
zadas, zerando a fila de espera
pelo procedimento na rede
municipal.

A informação do Paço foi
contestada pelo ex-prefeito
Saulo Benevides, o mandatário
afirmou que o aparelho estava

em funcionamento desde 2015,
e que o atual prefeito apenas o
trocou de lugar e reinaugurou.

“Fomos nós que compramos
o aparelho Tomógrafo, ele fun-
cionava desde 2015 na UPA, um
local para atender urgência e
emergência. O Kiko (prefeito
atual) apenas transferiu o apa-
relho para o Hospital São Lucas
e reinaugurou. Então dizer que
o aparelho foi colocado em utili-
zação em 2017, é faltar com a
verdade. E se ele (Kiko) zerou a
fila de espera, é porque nós
adquirimos e colocamos para
funcionar o Tomógrafo”, aler-
tou Saulo.

Na página oficial do ex-pre-
feito no Facebook, é possível
verificar o dia da inauguração
do aparelho, ocorrida em 6 de
outubro de 2015.

“Hoje pela manhã inaugurei
o Centro de Diagnóstico de
Imagem, dentro da UPA Santa
Luzia, onde funcionará o primei-
ro Tomógrafo de nossa cidade,
adquirido através de emenda

federal. Serão diagnósticos em
3D, realizados por profissionais
especializados, a princípio aten-
dendo casos de urgência e
emergência”, escreveu Saulo na
postagem. 

Ato que marcou o início do funcionamento do Tomógrafo na Gestão Saulo
Foto:Arquivo Pessoal 

Termina no próximo dia 20 o
Refis 2019 em Rio Grande da
Serra, com condições especiais
para pagamento e parcelamento
de dívidas junto ao município,
com descontos sobre as multas e
juros dos débitos. 

Poderão ser parceladas as
dívidas referentes a IPTU, ITBI,
Taxas Municipais, ISS, CIP, entre
outras. Para parcela única ou
parcelamento em até três vezes
será oferecido o desconto de
100% na multa e juros. O valor
mínimo das parcelas é de 50
reais.

Para aderir ao Refis 2019
basta comparecer ao setor de
Cadastro e Fiscalização
Tributária, situado na Rua do

Progresso, 700 – Jardim
Progresso, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h.

O contribuinte poderá pagar a
dívida à vista com descontos de
100% na multa e juros ou parce-
lado também com descontos,
chegando em até 36 vezes. 

Em Ribeirão Pires, o Programa
de Recuperação Fiscal da
Prefeitura também oferece con-
dições especiais para que contri-
buintes regularizem pagamento
em atraso junto ao município. A
data limite é 20 de dezembro.

Moradores com pagamentos
em atraso – gerados até o dia 31
de dezembro de 2018, podem
solicitar a adesão ao Programa
na Central de Atendimento do

Paço Municipal da cidade – Rua
Miguel Prisco, 288 – Centro; de
segunda a sexta-feira, das 8h às
17h.

Há duas condições de paga-
mento que o contribuinte pode-
rá optar: à vista, dispensada a
cobrança de 100% de multa e de
juros; ou entrada de 30% do
valor em atraso e saldo em até
dez parcelas – dispensada a
cobrança de 90% de multa e de
juros. No parcelamento dos
débitos, o valor da parcela não
pode ser inferior a R$ 60.

Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone 4828-9804
ou pelo e-mail
dividaativa@ribeiraopires.sp.go
v.br.

Refis 2019 termina no próximo dia 20

Placa que comprova que o 
Tomógrafo foi instalado em 2015
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A prefeita em exercício de Rio
Grande da Serra, Professora
Marilza (PSD), deu um passou
importante para a construção do
primeiro Terminal Rodoviário do
município.

Na última sexta-feira (13), a
prefeita foi à sede da CPTM -
Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos - para participar
da reunião que oficializou a ces-
são pela companhia do terreno
em que será construído o
Terminal.  O local cedido é o
Campo da Ferrovia, ao lado da
Estação Ferroviária (Rua Prefeito
Cido Franco, s/nº), com cerca de
13.000 m². 

Participaram da reunião a
secretária de Obras e
Planejamento rio-grandense,
Sandra Malvese, o secretário
Executivo do Fumefi - Fundo
Metropolitano de Financiamento
e Investimento -, Vivaldo Filho, e
o presidente da CPTM, Pedro
Moro.

"Essa assinatura representa
uma grande conquista para Rio
Grande da Serra. Somos, por
enquanto, a única cidade do
Grande ABC que ainda não tem
sua Rodoviária, mas essa história
nunca esteve tão próxima de
mudar. É um grande sonho de
todos nós e que em breve se tor-

nará realidade. O nosso Terminal
Rodoviário vai trazer muito mais
dignidade e conforto para nossa
população.", celebrou Marilza.

A obra será construída com
recursos do Fumefi e verbas
oriundas de emendas parlamen-
tares de autoria dos deputados
estaduais Thiago Auricchio (PL),
Estevam Galvão (DEM) e Coronel
Telhada (PP). As assinaturas des-
sas emendas foram feitas na últi-
ma semana, com a presença do
prefeito Gabriel Maranhão
(Cidadania) na Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo, num total de R$ 750 mil. A
perspectiva é de que o Terminal
Rodoviário comporte ônibus de
linhas municipais e intermunici-
pais, com integração tarifária - as
linhas Vila Niwa e Parque América
já possuem a integração. 

Segundo a Prefeitura
Municipal, a obra será projetada
pensando em acessibilidade e
segurança, com cobertura, sanitá-
rios e áreas administrativa e ope-
racional no local. O orçamento
para a construção é de aproxima-
damente R$ 2.470.000,00 e a pre-
visão para inicio da obra é para o
primeiro trimestre de 2020.

Professora Marilza assina concessão 
de terreno para construção da Rodoviária 

Professora Marilza durante ato de assinatura da concessão do terreno

Prefeita em exercício de Rio Grande da Serra oficializou o terreno que irá receber o Terminal Rodoviário de Rio Grande da Serra 

Fotos: Divulgação 

Marilza, Maranhão e Thiago na reserva de verbas para construção da Rodoviária 
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Boulevard Gastronômico de Kiko Teixeira
não aguentou 10 minutos de chuva forte 

No último domingo, após alguns minutos de chuva forte, ruas do Centro de Ribeirão Pires tiveram falhas no escoamento da água 
O Boulevard Gastronômico

proposto como obra turística em
Ribeirão Pires, não passou pela
primeira prova de qualidade. No
domingo (15) após 10 minutos
de chuva forte, trecho das ruas
Felipe Sabbag e Stella Bruna
Nardelli tiveram pontos de ala-
gamento. A drenagem não foi
suficiente para escoar a água.

Pelas redes sociais, morado-
res e comerciantes postaram
fotos mostrando carros e pedes-
tres tendo dificuldade em transi-
tar pelo local.

A obra do Boulevard foi posta
pela Prefeitura como possibilida-
de de atrair turistas para
Ribeirão Pires, mas desde o início
vem colecionando reclamações e
problemas.

Se limitando a padronização
das calçadas de ruas do Centro
Novo, o empreendimento foi
rejeitado pelos comerciantes
que perderam pontos de esta-
cionamentos e colecionam pre-
juízos devido à demora no térmi-
no das intervenções.

O comerciante da avenida
Fortuna, Edinho Mattos, escre-

veu nas redes sociais: “Na porta
da minha loja, na Fortuna, tam-
bém está virando um lago quan-
do chove”.

O morador José Carlos
Germano lembrou:
“Infelizmente nós vamos voltar
ao passado das enchentes”, se
referindo as constantes enchen-
tes no Centro de Ribeirão Pires
antes da Administração da
Professora Maria Inês (PT), res-
ponsável por obras que cessa-
ram os grandes alagamentos na
região. 

Até o fechamento da matéria

a Prefeitura de Ribeirão Pires
não se pronunciou.

O Paço investe R$ 5,8 milhões
para a implantação do Boulevard
Gastronômico, fases 1 e 2.
Espaços como o Jardim Oriental,
o Paço Municipal e calçadas de
vias do Centro estão recebendo
o novo piso intertravado, que
compõe o novo projeto de
padronização urbanística da
região. O objetivo da revitaliza-
ção da área central é fortalecer o
comércio e o receptivo turístico
da Estância, para estimular a ati-
vidade econômica na cidade. 

Trecho da Stella Bruna Nardelli ficou com água represada 

Fotos: Redes Sociais 

Na Felipe Sabbag também houve problemas na drenagem 
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Rio Grande fiscaliza 
carros abandonados

A Secretaria de Serviços
Urbanos, através do Projeto
Pintou Limpeza, iniciou a notifi-
cação de veículos e/ou carcaças
abandonados na Vila
Figueiredo. 

Segundo a Administração,
caso não sejam retirados pelo
responsável no prazo legal, esti-
pulado em 10 dias após o rece-
bimento da notificação, os veí-
culos serão recolhidos ao Pátio
Municipal.

Após serem recolhidos, o
proprietário passa a arcar com
as custas do reboque, estadia e
demais encargos. Após um
tempo recolhido, o veículo

poderá ser levado a leilão.
Vale ressaltar que em caso de

recolhimento, o mesmo só
poderá ser devolvido ao dono
caso todas as documentações
estiverem em ordem, inclusive
pendências como IPVA e multas.

No ano passado a Secretaria
de Serviços Urbanos realizou
esse trabalho no município e
recolheu carros e carcaças esta-
cionados em via pública por
toda a cidade.

Além de infração, quem
abandona veículos em via públi-
ca, colabora  para transmissão
de doenças e leva insegurança
aos moradores da localidade.

Serviço da Prefeitura visa liberar os espaços para a população 

Foto: Divulgação 

A Funerária Central inaugu-
rou em Rio Grande da Serra o
“Espaço Cerimonial”, voltado
para realização de velórios.

O equipamento possiu 3
salas destinadas aos velórios,
área para descanso, cozinha e
banheiros.

Para os representantes da
empresa, o “Espaço
Cerimonial” foi criado para

oferecer conforto e dar respei-
to aos familiares e amigos nos
nomentos mais difíceis.

Localizado na Avenida
Prefeito Cido Franco, 243,
Centro de Rio Grande da Serra,
o equipamento pode ser reser-
vado pessoalmente no local ou
através do telefone. Os custos
devem ser acertados no
momento da reserva, visto

haver inúmeros planos e servi-
ços.

A Funerária Central conta
com Plano de Assistência
Funerária, e as informações
podem ser adquiridas pelo
telefone: 4820-2730.

Funerária Central de RGS 
inaugura ‘Espaço Cerimonial’ 

Sede onde está localizado o novo espaço oferecido pela Funerária Central 

Local é reservado para velórios e possui ampla infraestrutura 

Foto:Folha RP

Espaço reservado para o Velório 
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Prefeitura pode ter cometido novo crime 
ambiental em obras do Parque Municipal

De acordo com uma denúncia, o local está sendo aterrado com entulhos de construção civil e resíduos plásticos
A cidade de Ribeirão Pires

parece viver um novo tempo,
onde os crimes ambientais estão
ganhando cada vez mais espaço.
Passado o flagrante do descarte
irregular de dejetos humanos em
uma área de captação de águas
pluviais, um novo capítulo surge
com a denúncia de irregularida-
des nas obras do antigo Camping
para a construção do Parque
Oriental.  

Dessa vez, a infração ambiental
está pautada no descarte indevi-
do de resíduos de construção civil
e lixos (sacos plásticos, pedaços
de mangueiras) às margens da
Represa Billings, uma área de pre-
servação, no Parque Municipal
Milton Marinho De Moraes - o
antigo Camping.  O caso veio a
público na última semana após o
vereador Amigão D’Orto (PTC)
realizar vistoria pelas obras de
implantação do novo parque ao
receber uma denúncia anônima
acerca do descarte irregular.  

No local foi constatada a pre-
sença de um caminhão descarre-
gando entulho em um buraco
aberto por uma retro escavadeira.

Segundo informações do boletim
de ocorrência registrado pelo pró-
prio vereador na última quinta-
feira (12), o caminhão trazia entu-
lhos da cidade de Santo André.  

Procurada pela Folha, a
Prefeitura Municipal de Ribeirão
Pires esclareceu que as obras de
implantação do Parque Oriental
são amparadas por licenças
ambientais. Em relação à origem
do entulho, o órgão administrati-
vo alegou que os resíduos gera-
dos são removidos da área de
construção e deslocado para um
local onde será feita a coleta para
a destinação a aterro feita pela
empresa P.S. Engenharia, respon-
sável pela obra. “Assim que rece-
beu informações sobre possível
irregularidade no processo, a
Prefeitura abriu processo de sindi-
cância preventivo, para apura-
ção”, finaliza em Nota. 

O advogado especialista em
Direito Ambiental e membro do
Movimento em Defesa da Vida do
Grande ABC, Virgílio Farias, que
esteve no local junto ao vereador
Amigão D’Orto, explica que todas
as ações realizadas na manancial

Billings devem preceder de estu-
dos ambientais realizado por
especialistas. 

Segundo Farias, o lodo fétido
removido do fundo do reservató-
rio poderá trazer poluentes peri-
gosos de volta que podem conta-
minar as águas que são de uso
público.  Quanto ao aterro com
presença de resíduos sólidos, o
especialista explica que a ação
viola os objetivos de recuperação
e preservação das águas em
quantidade, uma vez que diminui
o volume de água armazenado, e
qualidade.  

Virgílio Farias ainda afirma que
cabe a Prefeitura tomar providên-
cias a fim de barrar a contamina-
ção do local. “Primeiro suspender
as intervenções dentro do reser-
vatório. Segundo realizar estudos
técnicos visando à remoção
ambientalmente segura dos resí-
duos da construção civil que lá
foram enterrados, bem como,
estudo do lodo removido, de
modo a verificar se existem conta-
minantes, e quais, que possam
prejudicar a qualidade das águas
para abastecimento e lazer.” O aterro no local é feito com entulhos de origem desconhecidas 

Fotos: Divulgação
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Delegacia da Estância é
nomeada em homenagem
a Doutor Evandro Lima

A formalização aconteceu durante a inauguração do novo hall do Distrito
O Distrito Policial de Ribeirão

Pires agora leva o nome de um
dos grandes delegados que atua-
ram na cidade. O nome foi esco-
lhido em homenagem ao Doutor
Evandro Lima que esteve a frente
dos trabalhos da Polícia Civil na
Estância por quase uma década.

A formalização do nome acon-
teceu no último dia 11 e teve
como anfitrião o atual delegado
titular do município, doutor
Wagner Milhardo. A cerimônia
ainda contou com a presença de
autoridades policiais, entre eles o
Delegado Seccional, Dr. Francisco
Cardoso, o prefeito em exercício,
Gabriel Roncon (PTB), e a família
do homenageado - os filhos, Dr.
Evandro Vieira Lima e Dra. Helena
Vieira Lima, e netos. 

Antes da inauguração da placa
instalada no hall de entrada da
Delegacia, amigos de profissão de
Doutor Evandro Lima discursaram
sobre a carreira do profissional e
sua importância. “Em uma das
inúmeras rebeliões que tivemos
em nossa cadeia, eu estava caçan-
do alguns fugitivos e ele (Dr.
Evandro) me parou e falou ‘jovem
delegado, venha até aqui tomar
um café, uma água, que vou lhe
dar uns conselhos’” relembra o
delegado assistente, doutor
Marcos Duarte. 

“Ele era um homem diferencia-
do, um ser humano maravilhoso,
um paizão. Ele sempre se preocu-
pou em proteger os policiais”, afir-
ma doutor Francisco Cardoso.
Emocionado, o atual delegado
titular do 1° DP de Mauá, doutor
Evandro Vieira Lima fez um agra-
decimento em especial ao doutor
Wagner Milhardo que preparou
toda a homenagem. “A emoção
fala mais forte, é uma homena-
gem mais que justa”, finaliza. 

Fotos: Arquivo Pessoal 

A Garagem Municipal de
Ribeirão Pires foi alvo de crimi-
nosos na tarde do último dia 11.
Segundo informações do boletim
de ocorrência, criminosos ainda
não identificados entraram no
espaço destinado aos veículos
municipais, localizado na
Avenida Francisco Monteiro, e
furtaram o painel de instrumen-
tos de um ônibus ano 2005 e o
velocímetro de um ônibus ano

1989. 
Após a constatação do furto,

um dos funcionários da
Secretaria de Educação que atua
como motorista no transporte
de alunos, afirmou que no último
dia 9 notou a presença de um
carro suspeito com placa verme-
lha do município de Guarulhos
pelos arredores da Garagem.  O
caso foi apresentado na
Delegacia de Polícia Dr. Evandro

Lima, que trabalha sob o coman-
do do delegado titular, doutor
Wagner Milhardo, para identifi-
car a autoria do furto. 

Ainda de acordo com informa-
ções do boletim de ocorrência, a
Garagem não possui monitora-
mento por câmeras de seguran-
ça. 

No entanto, imagens de pré-
dios vizinhos podem colaborar
com as investigações.

Criminosos invadem Garagem
Municipal e furtam equipamentos

Dr.Evandro Viera Lima e Dra.Helena Lima fazem a inauguração da placa

Familiares de Dr. Evandro Lima durante a cerimônia de homenagem 

Moradora cai em golpe do
falso funcionário do banco
Uma moradora do bairro Vila

Nova Fortuna teve o prejuízo de
R$ 1,4 mil depois de cair em
golpe do falso funcionário de
uma agência bancária de
Ribeirão Pires. O caso aconteceu
no último dia 6.

Conforme o boletim, a mulher
recebeu uma ligação de um
suposto funcionário da agência
itaú informando sobre a libera-
ção de um cartão de crédito, que
seria entregue em sua residência
após a confirmação de alguns
dados pessoais, os quais foram
informados durante a conversa
telefônica. 

Após a finalização da ligação a
vítima recebeu uma notificação
de seu banco sobre uma compra
recusada. A vítima suspeitou da
situação e se dirigiu à sua agên-
cia, onde foi constatado o saque
de R$ 1,4 mil de sua conta.

Pedestre é vítima de assalto
no bairro Santa Cruz

Um homem de 50 anos foi
vítima de um assalto no último
dia 4 ao caminhar pela Avenida
Brasil, no bairro Santa Cruz.

Segundo o boletim, a vítima
foi abordada por volta das 15h

por um criminoso que conduzia
uma moto, modelo CG de cor
vermelha. 

O suspeito se aproximou da
vítima e com um revólver calibre
38, o qual sob grave ameaça sub-
traiu os pertences pessoais do
pedestre.

Criminosos invadem
residência na Vila Lídia

Criminosos invadiram no últi-
mo sábado (7) uma residência na
Vila Lídia e furtaram objetos pes-
soais e um veículo. A casa estava
vazia no momento do crime.

Segundo o boletim, o mora-
dor se ausentou de sua residên-
cia às 18h30. Momento em que
os suspeitos realizaram a inva-
são. 

Foi constatado que os furta-
dores quebraram os cadeados
do portão, arrombaram a porta
da frente da residência e o quar-
to da vítima. 

A vítima retornou à sua casa
na madrugada do último domin-
go (8), momento em que perce-
beu que a residência havia sido
furtada. 

Os criminosos levaram o veí-
culo da vítima, além de objetos
pessoais, totalizando o prejuízo
de R$ 11 mil reais. 
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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!

Festival Vegano em Ribeirão Pires, ocorrido 
na Vila Mexicana, localizada na Avenida Fortuna 

Professores e alunos da E.M Francisco
Lourenço de Melo durante a 

confraternização de final de ano 
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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!

Formaturas dos alunos das EMEBs de Rio Grande da Serra

Cerimônia de formaturas dos alunos do
curso de Robótica Educacional e dos alunos

do curso de Espanhol de Rio Grande
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Teatro em Rio
Grande da Serra 

Na próxima quinta (19) e
sexta-feira (20), serão realizadas
no Teatro Municipal Primeira-
Dama Zulmira Jardim Teixeira
em Rio Grande da Serra, as apre-
sentações de peças teatrais de
encerramento de ano dos proje-
tos culturais. Haverá, ainda, a
entrega de certificados para o
Curso de Artes Plásticas, de
Oficina de Teatro e do Coral
Municipal, que também fará sua
apresentação.

Confira a programação:
19/12 – às 14h –

Apresentação dos alunos da
Oficina de Teatro, com a peça
“Menina Bonita do Laço de

Fita”, com orientação da Profª
Geru Madeira.

- Entrega de certificados aos
alunos do Curso de Artes
Plásticas e Oficina de Teatro.

20/12 – às 19h –
Apresentação dos alunos da
Oficina de Teatro, com a peça “A
Revolta dos Brinquedos”, com
orientação do Profº Billy
Bartholomeu.

- Entrega de certificados aos
alunos do Coral Municipal e
Oficina de Teatro.

- Apresentação do Coral
Municipal.

O teatro fica av. Dom Pedro I,
nº 439, Centro.

Apresentações são gratuitas. Não há necessidade da retirada de ingressos

Foto: Divulgação

Feira de Artesanato edição
de Natal segue até o dia 22 

Evento está ligado ao Fundo Social de Solidariedade 

Até o dia 22 de dezembro, a
Prefeitura da Estância Turística de
Ribeirão Pires, em parceria com
Fundo Social do município, promo-
ve Feira de Artesanato especial de

Natal, na Praça Central da Vila do
Doce – Rua Boa Vista,s/nº.

Chalés de artesanato receberão
exposição de peças feitas por pro-
dutores locais, grande parte com a

temática natalina. A feira acontece
de segunda a sexta-feira, das 13h
às 19h; sábados e domingos, das
10h às 20h.

A atividade faz parte da progra-
mação do Natal Espetacular da
cidade. Aos finais de semana, das
15h às 20h, Papai Noel recebe o
público em casinha situada na
entrada da Vila do Doce. No dia 23
de dezembro (segunda-feira), no
mesmo horário, também haverá a
atração.

A programação contará, ainda,
com apresentações de turmas da
Escola Municipal de Dança, nos
dias 14 e 15 de dezembro, às 19h,
com o espetáculo “Dançando no
Castelo”.  

O tradicional concerto de Natal
da Escola Municipal de Música da
cidade será realizado também na
Praça Central, no dia 21 de dezem-
bro, às 20h.

Produtos são feitos por artesãos da cidade de Ribeirão Pires

Foto: Divulgação

Cultura está com inscrições abertas
Ainda há vagas para os cursos

gratuitos de Desenho Artístico
Infantil, DJ e Moda, oferecidos
pela Prefeitura de Ribeirão

Pires. Os interessados deverão
comparecer no Centro Cultural
da cidade - Rua Dr. Yutaka
Ishihara, 220 - Jardim Pastoril,

das 8h às 17h, até o dia 18 de
dezembro. As vagas são limita-
das. Mais informações pelo tele-
fone 4824-1781.
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Ribeirão Pires bate Rio Grande da Serra
em jogo entre as seleções municipais 

Partida ocorreu no Estádio Teixeirão em Rio Grande da Serra. Nos Veteranos, Rio Grande levou a melhor 

O Estádio Teixeirão recebeu
no final de semana o jogo entre
as Seleções de Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra.

Em um jogo pegado e rechea-
do de emoções, o time de
Ribeirão Pires bateu a equipe da

casa pelo placar de 3x0, com
dois gols de Tuba e 1 de Berel.

Em outra partida, válida pelo
Veteranos, Rio Grande da Serra
levou a melhor, bateu a Estância
por 2x1.

“Quero agradecer aos joga-

dores que abrilhantaram aos
nossos jogos entre Rio Grande e
Ribeirão Pires, e também, a
todos aqueles que comparece-
ram, o nosso muito obrigado,
mais uma vez mostrando que o
esporte promove integração

entre as pessoas”, disse Maciel
da Padaria, secretário de
Esportes de Rio Grande da
Serra.

Ainda segundo o secretário,
os jogos foram realizados a
noite, graças ao sistema de ilu-

minação instalada no estádio,
posibilitando ampliar os horá-
rios dos jogos, atendendo as
necessidades dos atletas, pois
muitos trabalham e só possuem
o horário noturno para a prática
esportiva.

Seleção Principal de Rio Grande da Serra e os Veteranos de Rio Grande da Serra, antes do confronto com as equipes da cidade de Ribeirão Pires, no Estádio do Teixeirão 
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