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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

RReevviissããoo  ddooss  bbeenneeffíícciiooss  pprreevviiddeenncciiáárriiooss::
““RReevviissããoo  ddaa  VViiddaa  TTooddaa””

Hoje vamos tratar de um assun-
to em que nem todo beneficiário
tem conhecimento, já que em
muitas ocasiões o segurado ao ter
seu benefício concedido já se dá
por satisfeito, sem saber que o
valor do seu benefício pode não
ter sido calculado ou reajustado
devidamente. 

Em dezembro de 2019, o STJ -
Superior Tribunal de Justiça, julgou
o tema 999 que trata da chamada
Revisão da Vida Toda.

A Revisão da Vida Toda tem
como intuito incluir nos cálculos
dos benefícios a média de todas as
contribuições da vida do trabalha-
dor, inclusive daquelas existentes
antes de julho de 1994, por isso a
expressão “Vida Toda”.

As ações revisionais, com esse
fundamento, surgiram após a edi-
ção da Lei 9.876/1999, onde foi
constatado que os benefícios que

foram calculados com base na
média das contribuições eram
considerando apenas as existentes
a partir de julho de 1994, o que
tornou por vezes o valor do bene-
fício prejudicado quando as maio-
res contribuições foram justamen-
te aquelas existentes antes de
julho de 1994.

Com a decisão do STJ é possível
que os aposentados que tenham
tido seus benefícios concedidos
após 29 de novembro de 1999 e
que tenham contribuições antes
de julho de 1994, possam requerer
a revisão dos seus benefícios
incluindo referidas contribuições,
desde que mais vantajosas.

Os beneficiários de pensões por
morte, advindas de aposentado-
rias das mesmas hipóteses acima
indicadas, também podem proce-
der ao requerimento de revisão já
que o benefício da pensão por
morte tem seu valor apurado com
base na aposentadoria concedida
ou que o segurado teria direito na
ocasião de seu óbito.

A revisão beneficia segurados
que tiveram altos salários antes de
julho de 1994 e que foram dimi-
nuídos com o passar dos anos.

É importante deixar claro aos

leitores que o INSS poderá recor-
rer da decisão do STJ e que haven-
do êxito do seu recurso poderá
impossibilitar a aplicação dos rea-
justes.

Antes de ser feito o requeri-
mento é necessário uma análise
das contribuições existentes antes
de julho de 1994, e se é favorável
incluí-las na média dos cálculos.
Também deve ser observado há
quanto tempo o benefício foi con-
cedido, sendo respeitado o prazo
decadencial de dez anos.

Havendo vantagem e caso o
benefício tenha sido concedido a
menos de dez anos, o beneficiário
poderá requerer respectiva revi-
são junto à Previdência Social e/ou
Judiciário. Entretanto, para maior
segurança aconselha-se que o
segurado consulte um advogado
especialista para ter certeza se
realmente a revisão é vantajosa e
se é cabível ao seu caso concreto.

Nécia Batista Lopes da Silva
Advogada (2003), Especialista

em Direito do Trabalho e Direito
Previdenciário, Membro das
Comissões de Direito
Previdenciário e Direito do
Trabalho da OAB de São Caetano
do Sul.

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

População fazendo sua parte
A população está cansada de ouvir

sempre as mesmas desculpas por parte
da Administração Pública quando con-
frontada com inoperância: falta de
dinheiro; dívidas em excesso e por aí
vai... Isso vale para qualquer cidade do
nosso país; não é uma exclusividade da
nossa região.
As cidades, sabemos, tem

deficiência em Saúde,
Educação e zeladoria. Ou seja,
faltam médicos, remédios; fal-
tam professores e materiais
didáticos e buraco e mato tomam conta
das vias públicas.
Mas o que o cidadão pode fazer para

ajudar na solução desses problemas?
Atender os pacientes em hospitais e
unidades de saúde? Não! Dar aula para
os alunos? Também não! Pegar na

enchada e carpir o mato? Porque não?
É isso que um grupo de moradores

vem fazendo em Rio Grande da Serra.
Cansados de esperar pela limpeza de
vielas, terrenos e escolas pela
Prefeitura, moradores da Vila Conde
fizeram, por conta própria, um mutirão

para solucionar os problemas.
Assim nasceu o Projeto
Reação, que teve início em
março de 2018 a fim de revi-
talizar espaços públicos que
estavam sem manutenção e

limpeza. Ao todo 24 moradores se jun-
taram para preservar os locais .
Enfim, é evidente que o dever é do

Poder Público, mas se ele não faz, qual
o problema da população se juntar e
fazer? Uma cidade cada vez melhor
depende de todos nós!

““PPrroojjeettoo  RReeaaççããoo  ddee
RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa

aajjuuddaa  oo  PPooddeerr
PPúúbblliiccoo””
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Que em Rio Grande da
Serra deve estar surgindo
mais um candidato para dis-
putar a sucessão do prefeito
Gabriel Maranhão
(Cidadania).

* * *

Que o ex-prefeito Ramon
Velasquez já analisa a possibi-
lidade de ter seu nome nas
urnas na eleição de prefeito
esse ano.

* * *
Que Ramon já está nego-

ciando com algumas legendas
para poder disputar a eleição
e uma dessas legendas é o PC
do B.

* * *
Que Ramon é quadro anti-

go dentro do PT e está de
malas prontas para deixar a
legenda por falta de espaço
político.

* * *
Que o PT de Rio Grande da

Serra já escolheu Erick de
Paula como o representante
da legenda para a disputa
eleitoral deste ano.

* * *

Que coincidentemente o
candidato petista, Erick de
Paula é primo de outro can-
diato a prefeito de Rio Grande
da Serra neste ano.

* * *

Que Erick é primo de Nilton
de Paula que será o candidato
do PSDB na disputa pela
Prefeitura de Rio Grande.

* * *

Que não foi o prefeito de
Ribeirão, Kiko Teixeira (PSB)
quem vetou o Projeto sobre
assistência psicológica às víti-
mas de bullying, mas sim o
vice Gabriel Roncon (PTB) que
estava como interino no final
do ano passado.

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

Vereadores acatam veto
de Kiko e analisam novo
veto nesta quinta-feira

Veto acatado diz respeito ao Código de Defesa do Contribuinte Municipal

Na última quinta-feira a
Câmara de Ribeirão Pires acatou
o veto do prefeito Kiko Teixeira
(PSB) ao Projeto que instituiu o
Código de Defesa do
Contribuinte Municipal. A vota-
ção teve o placar de 10 a 7 favo-
rável ao veto e nesta quinta-feira
os vereadores voltam a analisar
novo veto, agora ao Projeto que
disponibiliza assistência psicoló-
gica e social aos alunos vítimas de
bullying na rede muicipal de ensi-
no.

O próprio Projeto do Código
de Defesa quando votado pelo
Legislativo já tinha um parecer
pela inconstitucionalidade emiti-
do pelo próprio setor Jurídico da
Câmara. Já o veto que será anali-
sado nesta quinta-feira, o prefei-
to argumenta que essa Lei de
assistência às vítimas de bullying
é de atribuição do Executivo, por-
tanto a aprovação dela na
Câmara foi inconstitucional.

Ainda na última sessão os
vereadores adiaram a votação da
Lei que celebra convênio entre a
Prefeitura e a Aciarp para a reali-

zação do processo de seleção e
administração dos concessioná-
rios dos boxes do Terminal
Rodoviário.

Aprovaram em segunda dis-
cussão a Projeto que cria na cida-
de o Programa de
Apadrinhamento Afetivo de
Idosos e também aprovaram,
mas em primeira discussão, a Lei
que altera a obrigatoriedade dos
bancos terem pessoal suficiente
no setor de caixas, para que aten-
dimento seja efetuado em tempo
razoável.

Pauta desta quinta-feira
13 itens constam na Ordem do

Dia de votação que acontece
nesta quinta-feira a partir das
14h na Câmara Municipal.

Os itens são os seguintes:
- Veto ao Projeto que disponi-

biliza assistência psicológica e
social aos alunos vítimas de bul-
lying na rede municipal de ensi-
no.

- Lei que altera e revoga dispo-
sitivos da Lei nº 4.111/97, que
dispõe sobre licenciamento e

funcionamento do comércio,
indústria e prestação de serviços.

- Lei que concede título de
cidadão ribeirãopirense a Renan
Antonio da Silva.

- Lei que altera dispositivo da
Lei nº 4.574/01, que dispõe sobre
a obrigatoriedade dos bancos
terem pessoal suficiente no setor
de caixas, para que o atendimen-
to seja efetuado em tempo
razoável.

- Lei que institui a Semana
Municipal da Ciência, Tecnologia
e Inovação.

- Lei que dispõe sobre a obri-
gatoriedade de relatórios que
indiquem as situações dos pavi-
mentos asfálticos ou pavimentos
não asfálticos.

- Lei que institui o Programa
Vou de Bike.

- Lei que institui a campanha
denominada Dezembro
Vermelho na cidade.

- Lei que dispõe sobre a obri-
gatoriedade dos estabelecimen-
tos veterinários e comércios de
produtos para animais afixarem
cartaz de incentivo à adoção res-
ponsável de animais.

- Lei que dispõe sobre a divul-
gação na internet dos medica-
mentos oferecidos gratuitamen-
te pela Secretaria de Saúde no
site da Prefeitura.

- Lei que institui o Programa
Proteção, Direito e Bem-Estar
Animal para os alunos da rede
municipal de ensino.

- Lei que dispõe sobre a publi-
cação, via internet, de informa-
ções sobre plantões médicos nas
unidades do Sistema Único de
Saúde.

- Lei que institui o Dia
Municipal do Gráfico.

Embates entre vereadores devem ser mais acalorados neste ano eleitoral
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O Projeto de Lei 6457/19 obri-
ga farmácias, empórios, perfu-
marias e lojas de departamento,
entre outros estabelecimentos, a
disponibilizar gratuitamente para
os clientes lupas de aumento
para leitura de informações
sobre os produtos vendidos. A
proposta, da deputada Edna
Henrique (PSDB-PB), tramita na

Câmara dos Deputados.
Pelo texto, as lupas, de fácil

manuseio, deverão ser instaladas
em altura adequada nas extremi-
dades das gôndolas e também
perto dos locais de pagamento.
Os órgãos federais regulamenta-
rão posteriormente as especifica-
ções e a quantidade de lupas a
serem disponibilizadas.

Edna Henrique acredita que a
medida beneficiará todos os con-
sumidores, mas especialmente
aqueles com algum tipo de defi-
ciência visual. “Rótulos e embala-
gens com inscrições em tamanho
diminuto, preços afixados em
fonte reduzida, anotações sobre
prazos de validade e demais
especificações do produto redigi-
das em letras muito pequenas –
tudo isso representa barreira
para que o consumidor com limi-
tação na acuidade visual tome
conhecimento sobre o item que
deseja adquirir”, justifica a parla-
mentar.

Se for aprovada e virar lei, a
medida entrará em vigor 180 dias
após a sua publicação oficial.

Tramitação
O projeto tramita em caráter

conclusivo e será analisado pelas
comissões de Defesa do
Consumidor; de
Desenvolvimento Econômico,
Indústria, Comércio e Serviços; e
de Constituição e Justiça e de
Cidadania.

Projeto obriga farmácias e lojas a
disponibilizar lupa para consumidor

Farmácias de todo país poderão ter de disponibilizar lupas para clientes

Medida beneficiará todos os consumidores, especialmente aqueles com deficiência visual
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A comissão especial que anali-
sa a Proposta de Emenda à
Constituição que prevê prisão
após a segunda instância (PEC
199/19), de autoria do deputado
Alex Manente (Cidadania), reali-
za audiência pública hoje, no
Plenário 3 da Câmara dos
Deputados, com juristas e repre-
sentantes de associações de
advogados, defensores e procu-
radores.

Foram convidados para os
debates:

- o presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB),
Felipe Santa Cruz;

- o vice-presidente
Institucional da Associação
Nacional das Defensoras e
Defensores Públicos (Anadep),
Rivana Ricarte;

- o presidente da Associação
Nacional dos Defensores
Públicos Federais (Anadef),
Luciana Grando Bregolin Dytz;

- o presidente da Associação
Nacional dos Procuradores dos
Estados e do DF (Anape), Telmo
Lemos Filho;

- o presidente da Associação
Nacional dos Advogados
Públicos Federais (Anafe),
Marcelino Rodrigues Mendes
Filho;

- o professor de Direito
Processual Civil, José Miguel
Garcia Medina;

- o professor de Direito Penal,
Tiago Bunning.

Hora e local
A audiência será às 14h30, no

plenário 3, e será interativa.

Comissão da PEC da 
2ª Instância ouve OAB 
e juristas hoje em Brasília
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Os moradores do bairro
Colônia estão cansados dos
transtornos causados pela falta
de limpeza de um terreno parti-
cular localizado na esquina da
rua Síria com a rua Holanda. 

Morador do bairro há cerca de
30 anos, Sebastião Kauffmam
afirma que a manutenção do
local sempre foi alvo de insatisfa-
ção, no entanto, nos últimos
anos, a situação que já não era
satisfatória tornou-se ainda pior.

O que se vê pelo local é o cres-
cimento desenfreado do mato,
que além de ultrapassar os limi-
tes do terreno, invadiu as calça-
das e o ponto de ônibus, obrigan-

do os pedestres a transitarem
pela rua. 

Ainda de acordo com uma
outra moradora, a limpeza do
ponto de ônibus foi feita na
manhã da última sexta-feira (14),
mas as calçadas permaneceram
intransitáveis. “Não fizeram nem
questão de tirar o mato que está
na calçada para as pessoas pelo
menos andarem. A limpeza foi
muito mau feita. Não posso levar
isso como solução”, diz. 

A Folha entrou em contato,
mas a Prefeitura Municipal não
pronunciou a respeito das recla-
mações feitas pelos moradores,
até o fechamento desta edição. 

Abandono de terreno no
Colônia revolta munícipes

O ponto de ônibus chegou a ficar tomado pelo mato 

A Prefeitura de Rio Grande da
Serra entregou, no sábado (15), a
pavimentação da rua das Tilápias,
no Jardim Guiomar. A via é um dos
principais acessos do bairro e era
reivindicação antiga dos morado-
res. A Administração já havia
entregue o calçamento da rua
Juscelino Kubitscheck, também no
bairro, ambas contempladas pelo
Programa de Reaproveitamento
de Paralelepípedos, material reti-
rado das avenidas que receberam
pavimento asfáltico.

“É uma honra estar aqui no

Jardim Guiomar entregando mais
esta obra, reivindicação da popula-
ção que nós, através do reaprovei-
tamento dos paralelepípedos, con-
seguimos viabilizar. O reaproveita-
mento do material barateia a obra,
assim, conseguimos levar mais
investimentos aos bairros”, enfati-
zou Gabriel Maranhão (Cidadania).

A vice-prefeita, Professora
Marilza (PSD), destacou que o
Programa vem levando infraestru-
tura para ruas dos bairros, ofere-
cendo qualidade de vida a comuni-
dade local.“Já calçamos várias ruas

reaproveitando as pedras retiradas
das avenidas asfaltadas através do
PAC Mobilidade. A nossa gestão
também é focada na melhoria das
ruas, assim fizemos nas grandes
avenidas e estamos promovendo
nos bairros. Entendo que qualida-
de de vida deve ser para todos”,
destacou Professora Marilza. 

Dentro do Programa de
Reaproveitamento já foram con-
templadas as ruas Marília, Itu,
parte da Pacaembu, Juscelino
Kubitscheck, Guaratinguetá e Viela
2 (Vila Conde). Estão recebendo o
calçamento as ruas Arujá e a
Estrada do Caracu, com ordem de
início no último sábado.

Pavimentação da rua
Tilápias é concluída 

O prefeito Gabriel Maranhão e a vice Marilza realizaram a entrega

Rua Tilápias foi contemplada

Via foi pavimentada graças ao Programa de Reaproveitamento da Prefeitura

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Cansados de esperar pela lim-
peza de vielas, terrenos e escolas
pela Prefeitura de Rio Grande da
Serra, moradores da Vila Conde
fizeram, por conta própria, um
mutirão para solucionar os pro-
blemas. Assim nasceu o Projeto
Reação, que teve início em
março de 2018 a fim de revitali-

zar espaços públicos que esta-
vam sem manutenção e limpeza.

Ao todo, 24 moradores se jun-
taram para preservar espaços
públicos, praças e áreas de lazer.
Desde o início do projeto diver-
sos locais receberam melhorias,
como a rua Arujá, rua Francisco
Morato, Travessa Brasilino Lima

Pinto, Praça Bonanza, Praça
Pedreira, rua Eiji Ota, rua Apolo,
rua Natal Pirilo, rua Vereador
Amilton dos Santos, as quais
receberam limpeza de vielas e
colocação de tampas de esgotos
em locais vulneráveis.

Além disso, o serviço de lim-
peza foi estendido para a creche

David Barbosa, escola Sebastião
Vayego de Carvalho, escola
Francisco Lourenço de Melo,
escola Profª Shisuko Ioshida
Niwa, escola Profº Carlos
Roberto Guariento, ETEC Rio
Grande da Serra, escola Padre
Giuseppe Pisoni, escola Cassiano
Ricardo, escola Edmundo Luiz,
etc.

“Nas ruas e praças da cidade
fazemos limpeza, como roçagem
de mato, colocamos entulhos
em vias sem pavimentação e pin-
turas de guias. Nas escolas, fize-
mos desde a parte de roçagem e
pintura, até a instalação de uma
horta comunitária no interior da

escola Professor Sebastião
Vayego”, disse Elias de Lima
Meneses, morador da Vila Conde
e organizador do Projeto
Reação.

Os voluntários se mobilizaram
ao longo do projeto para cortar
grama, carpir mato alto e limpar
as áreas externas das instalações
de ensino, para que os locais
ficassem mais agradáveis para os
moradores, pais e alunos que
frequentam os espaços.

"Queremos apenas demons-
trar que com transparência e
vontade de transformação é pos-
sível ter uma cidade melhor”,
finaliza Elias de Lima Meneses.

Moradores da Vila Conde se uniram para realizar a revitalização de espaços públicos

Moradores se uniram para fazer a limpeza de terrenos, vielas e creches

A Travessa Brasilino Lima Pinto recebeu o serviço de limpeza 

Projeto Reação em Rio Grande da 
Serra ajuda a manter a cidade limpa
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Motorista de aplicativo é 
vítima de assalto em Mauá

Na noite da última quarta-feira
(12) um motorista de aplicativo foi
vítima de criminosos no bairro
Capuava, em Mauá.

Segundo o boletim de ocorrên-
cia, o homem de 46 anos, morador
de Ribeirão Pires, estava dentro do
veículo, que estava estacionado na
Av. Manoel da Nóbrega, pois havia
deixado uma passageira no local.
Em instantes, dois homens se
aproximaram do veículo e aborda-
ram o motorista. Após anunciarem
o assalto, os indivíduos fugiram
com objetos pessoais e com o veí-
culo Ford KA prata.

Até o momento ninguém foi
preso.

Moradora perde R$ 1.200
após ter cartão trocado 

Uma moradora do bairro Pouso
Alegre teve o seu cartão bancário
trocado dentro de um supermer-
cado, no último dia 12. O suspeito
causou o prejuízo de R$ 1.200 à
vítima. 

Segundo o boletim, a moradora
compareceu ao caixa 24h, localiza-
do dentro do supermercado Stuk,
situado no Parque Aliança, para
realizar um saque. No local havia
um indivíduo que informou que o

seu cartão havia ficado preso no
equipamento, o qual apenas teria
conseguido retirar da máquina
com muito esforço. A moradora
inseriu o seu cartão na máquina,
realizou o serviço de saque, e o
cartão também ficou preso. O des-
conhecido se dispôs a ajudá-la.

Horas depois, ao retirar um
extrato bancário, a vítima consta-
tou que haviam duas compras efe-
tuadas, tendo o prejuízo de R$
1.200 e percebeu que o cartão que
estava em posse não era o seu. O
caso foi registrado como esteliona-
to na Delegacia da Estância

Pedestre é vítima de roubo a
mão armada na Vila Santa Isabel
Um pedestre foi assaltado na

noite do último dia 9 na Vila Santa
Isabel e teve seus pertences pes-
soais levados por um criminoso.

Segundo o boletim de ocorrên-
cia, um homem caminhava pela
Av. Miro Atílio Peduzi por volta das
21h30 quando foi abordado por
um bandido que anunciou o assal-
to. 

O criminoso que estava armado
fugiu levando o celular da vítima.

O homem assaltado acionou a
Polícia via 190 e se dirigiu até a
Delegacia de Ribeirão Pires para
registrar o fato.

Criminosos invadem unidade escolar no
Jardim São Francisco e furtam televisores 

A Escola Estadual Santinho
Carnavale, localizada no Jardim
São Francisco, em Ribeirão
Pires, foi alvo de criminosos
durante a noite do último dia
11, momento em que a unida-
de escolar estava fechada. 

Segundo informações do
boletim de ocorrência, os indi-
víduos, que ainda não foram

identificados, entraram em
uma das salas utilizadas para
armazenar arquivos de alunos
e furtaram dois aparelhos tele-
visores. A porta do local apre-
sentava sinais de arrombamen-
to.  

A escola estadual conta com
um sistema de alarme, no
entanto, o equipamento de

segurança não abrange a sala
violada pelos indivíduos. O
crime foi constatado  na
manhã da última quarta-feira
(12) pelo coordenador de ensi-
no. 

O caso foi registrado junto a
Polícia Civil de Ribeirão Pires
que segue apurando a autoria
do crime.

Polícia Militar detém
homem armado em RP
O investigado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Estância 

Um homem de 32 anos foi
detido pela Polícia Militar de
Ribeirão Pires, na noite da últi-
ma quinta-feira (13), após ser
flagrado portando um revólver

calibre 38 com nove munições.
O investigado e um jovem de
22 anos que o acompanhava
foram abordados enquanto
trafegavam com uma motoci-

cleta pela Estrada de
Sapopemba. 

De acordo com o boletim de
ocorrência registrado na
Delegacia de Polícia Doutor
Evandro Lima, o condutor da
motocicleta chegou a alegar
que não estava em posse da
arma de fogo, entretanto,
durante a revista, os militares
localizaram o revólver e as
munições na bolsa do investi-
gado. 

Ao ser questionado, o
homem alegou que trabalhava
como vigilante e que o revólver
pertencia ao seu pai, mas que
não possuía a documentação
necessária para portá-lo. 

Apesar de não apresentar
preliminarmente nenhuma
ligação com a arma, o jovem
que estava na garupa da moto-
cicleta também foi encaminha-
do à Delegacia de Ribeirão
Pires para prestar esclareci-
mentos. 

Mesmo se tratando de um
crime afiançável, com valor
estipulado em R$1.500,00, o
homem foi preso em flagrante,
uma vez que não efetuou o
pagamento, e encaminhado a
Audiência de Custódia. 

Foram apreendidos um revólver calibre 38 e nove munições 

Escola Estadual de Ribeirão Pires foi alvo de furto 

Foot: Divulgação/Polícia M
ilitar
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Diminui o número de emplacamentos
de veículos novos em Ribeirão e RGS

Ribeirão Pires reduziu 33,33% e Rio Grande da Serra 35%

Os dados da Fenabrave
(Federação Nacional da
Distribuição de Veículos
Automotores) mostram redução
no número de veículos novos
emplacados no mês de janeiro de
2020 em Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra quando compara-
do com o mesmo mês de 2019.

Em Ribeirão Pires a redução foi
de 33,33%, passando de 99 veícu-
los para 66 veículos e em Rio
Grande da Serra desceu de 20 para
13 emplacamentos.  Os dados
abrangem automóveis, comerciais

leves, caminhões e ônibus.

Novas placas
Após sucessivos adiamentos,

começou a valer no dia 31 de janei-
ro de 2020 o prazo para que os
Departamentos de Trânsito
(Detrans) de todos os estados con-
cluam os procedimentos para
implantar a nova placa do
Mercosul.

A data está de acordo com o
que estipula a Resolução nº
780/2019 do Conselho Nacional de
Trânsito (Contran), de julho do ano

passado, que determina a adoção
do novo modelo de placas de iden-
tificação veicular (PIV) a partir de
31 de janeiro de 2020. Segundo o
Ministério da Infraestrutura, o
Departamento Estadual de
Trânsito (Detran) que não aderir ao
novo padrão, não conseguirá
emplacar novos veículos.

A nova placa será obrigatória
apenas nos casos de primeiro
emplacamento. Para quem tiver o
modelo antigo, a troca deverá ser
feita no caso de mudança de muni-
cípio ou unidade federativa; roubo,
furto, dano ou extravio da placa e
nos casos em que haja necessidade
de instalação da segunda placa tra-
seira.

Nas outras situações, a troca da
placa cinza pela do padrão
Mercosul não é obrigatória. Com
isso, os carros com a atual placa
cinza podem continuar assim até o
fim da vida útil do veículo.

O novo modelo apresenta o
padrão com quatro letras e três
números, o inverso do modelo
atualmente adotado no país, com
três letras e quatro números. O
novo modelo permite mais de 450

milhões de combinações, o que,
considerando o padrão de cresci-
mento da frota de veículos no
Brasil, pode levar por mais de 100
anos.

Também muda a cor de fundo,
que passará a ser totalmente bran-
ca. A mudança vai ocorrer na cor
da fonte para diferenciar o tipo de
veículo: preta para carros de pas-
seio, vermelha para os comerciais,
azul para os oficiais, verde para veí-
culos em teste, dourado para os
automóveis diplomáticos e prata
para veículos de colecionadores.

Todas as placas deverão ter
ainda um código de barras dinâmi-
co do tipo QR Code contendo
números de série e acesso às infor-
mações do banco de dados do
fabricante e estampador do produ-
to. O objetivo é controlar a produ-
ção, logística, estampagem e insta-
lação das placas nos respectivos
veículos, além da verificação de
sua autenticidade.

Desde que foi decidida a adoção
da placa do Mercosul, a implanta-
ção no registro foi adiada seis
vezes. A decisão foi anunciada em
2014, e a medida deveria ter entra-

do em vigor em janeiro de 2016.
Disputas judiciais levaram ao adia-
mento da adoção da placa para
2017. Mais prazo foi dado para que
os órgãos estaduais de trânsito
pudessem se adaptar ao novo
modelo e credenciar as fabricantes
das placas.

Novas placas começaram a valer desde o final de janeiro de 2020

Ribeirão reduz emplacamentos
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No início do mês o Governo
Federal deu início a nova campa-
nha nacional de prevenção à
gravidez na adolescência sob
muitos questionamentos. A
campanha “Tudo tem seu
tempo” é um trabalho conjunto
entre o Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos
e o Ministério da Saúde  que visa
educar adolescentes sobre sexo
e gravidez e deverá custar aos
cofres  R$ 3,5 milhões. 

Com o lema “Adolescência
primeiro, gravidez depois”, a
campanha é tida pela ministra
da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, Damares
Alves, como o primeiro passo
para a construção de um “pro-
grama de prevenção ao sexo
precoce”. Serão utilizadas peças
em diferentes veículos de comu-
nicação, redes sociais e coloca-
ção de banners em locais públi-
cos com o intuito de promover a

reflexão sobre o tema, deixando
de lado a abordagem sobre os
principais métodos de preven-
ção.  

Um dos principais pontos em
questão da nova campanha é a
“abstinência sexual” que chegou
a ser defendida como política
pública de prevenção. Após críti-
cas de especialistas, que afirma-
ram que o método possuía eficá-
cia comprovada cientificamente,
o Ministério da Saúde afirmou
que a abstinência não seria a
única opção a ser defendida e
chegou a  listar métodos contra-
ceptivos que estariam de acordo
com cada público-alvo da cam-
panha. No entanto, a aborda-
gem de tais informações seria de
responsabilidade da rede públi-
ca de saúde.  

De acordo com os aponta-
mentos, para crianças entre 10 a
15 anos o objetivo é trabalhar
com materiais que orientem o
público a retardar  o início da
vida sexual. Já para os jovens de
15 a 19 anos, a ideia é utilizar de
conteúdos que debatam os ris-

cos e as consequências da gravi-
dez na adolescência.  

A Folha conversou com um
grupo de oito munícipes a fim de
ouvir suas opiniões sobre a nova
campanha. Ao serem pergunta-
dos sobre a iniciativa, os entre-
vistados se mostraram a favor
de uma campanha que trate do
assunto de maneira adequada
com cada faixa etária. Mas
quando indagados sobre a

implantação de aulas sobre edu-
cação sexual nas escolas, tema
que já foi questionado pelo atual
Governo, apenas três pessoas se
mostraram favoráveis. Entre
eles estão os jovens Luana
Mendes e Vinícius Ferreira que
acreditam que o melhor método
é abordar o assunto em sala de
aula. “Proibir não é uma solu-
ção. É mais fácil você ensinar o
que deve fazer”, diz Luana.

A campanha foi apresentada oficialmente no início deste mês e gerou questionamentos de especialistas no assunto

Damares Alves e Luis Henrique Mandetta apresentaram a campanha 

População se mostra a favor da campanha
de prevenção à gravidez na adolescência

O que diz a população
“Eu engravidei com 12 anos e naquela época

não tinha nenhuma informação, nossos pais não
falavam sobre isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu
voltava, porque eu perdi muitas coisas.  Eu sou a
favor, mas hoje em dia não adianta conselho por-
que os jovens, mesmo sabendo, fazem as coisas.”

Cleuza dos Santos -  53 anos
“Eu acho correto, porque alerta para evitar

uma gravidez, doença, alerta para evitar que as
coisas se avancem mais cedo. Eu sou a favor tam-
bém da educação sexual nas escolas, porque o
mundo está tão pelo celular que é melhor um pro-
fessor falando em sala de aula do que eles mes-
mos estarem se orientando pelo celular.”

Marcos da Silva - 37 anos

Foto: Valter Cam
panato/ Ag. Brasil

Entre os dias 10 e 14 de feverei-
ro,  Rio Grande da Serra sediou a 1ª
Semana do Bebê com atividades
em diferentes pontos da cidade. A
ação foi desenvolvida em parceria
com o projeto Art.Mob.C.Im e teve
objetivo de reforçar as ações e
políticas públicas para gestantes,
mães e crianças na primeiríssima
infância, principalmente nas áreas
de saúde, educação e assistência
social. Foram realizadas palestras,
rodas de conversas com especialis-
tas entre outras atividades desen-
volvidas com bebês. 

Ao longo dos últimos cinco
anos, as cidades de Ribeirão Pires,
Mauá e Rio Grande da Serra
demonstraram queda no número
de fecundidade entre mulheres
de 15 a 49 anos. A somatória da
redução nos municípios ultrapas-
sam os 27%, de acordo com dados
da Fundação Seade (Sistema
Estadual de Análise de Dados)
divulgados no início deste mês.  

Em Rio Grande da Serra, a taxa
era de 48,41 a cada mil mulheres
dentro da idade reprodutiva, em

2014, e passou para 40,32 em
2018 (redução de 16,72%). No
caso de Mauá, a queda chegou a
7,02% durante o período analisa-
do. Já em Ribeirão Pires a queda
foi menor, apenas 3,87%, quando
o indicador da cidade passou de
43,89 para 42,19 em 2018. 

A mudança no perfil social da
população é um dos fatores que
estão atrelados a redução dos
números. A exemplo desta
mudança temos o registro na
queda de matrimônios na região.

Nos últimos quatro anos, o
total de matrimônios realizados
nas três cidades da região, por
exemplo, tiveram uma queda sig-
nificativa de 18,84%. De acordo
com os dados do Portal da
Transparência do Registro Civil,
entre 2015 e 2019, a microrregião
passou de 4.395 para 3.567
uniões civis.  

Apesar da queda na taxa de
fecundidade, especialistas garan-
tem que os números permane-
cem estáveis. 

Prefeitura de Rio Grande da Serra
promove 1ª semana do bebê 

Microrregião tem queda na taxa de
fecundidade nos últimos cinco anos

Foram desenvolvidas atividades com mães e crianças 

Foto: PM
/RGS
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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!
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A Comissão Organizadora do
15º Congresso de História e de
Estudos Regionais do Grande
ABC, que será realizado em
maio, prorrogou as inscrições de
trabalhos acadêmicos e não aca-
dêmicos para até 1º de março. 

O novo prazo foi definido no
final do mês de janeiro, durante
reunião do Grupo Temático
História e Memória do Consórcio
Intermunicipal Grande ABC.

Os resumos dos trabalhos ins-
critos deverão conter de 2.500 a
3.000 caracteres. A seleção dos
trabalhos será realizada por uma
comissão composta por repre-
sentantes das instituições de
ensino e de memória do Grande
ABC. Os selecionados serão apre-
sentados na forma oral nas ses-
sões de comunicação ou por pôs-
teres.

A reunião também contou
com a participação do professor
Liráucio Girardi Júnior, da
Universidade Municipal de São
Caetano do Sul (USCS). Doutor

em sociologia, ele fez uma apre-
sentação sobre a possibilidade
de transferir um conjunto de
dados das cidades do Grande
ABC para as plataformas da
Wikimedia.

“Existem muitas possibilida-
des para o uso dessas platafor-
mas no sentido de dar divulga-
ção e visibilidade à região nestas
plataformas, incluindo informa-
ções, material iconográfico e ati-
vidades. Tudo isso pode estar
disponível para um acesso muito
ampliado”, explicou Girardi.

A programação do 15º
Congresso de História e de
Estudos Regionais deve ser defi-
nida em março, informou o coor-
denador do Grupo Temático,
Jorge Magyar. Entre outras ini-
ciativas, o evento contará com
uma exposição virtual com obras
de arte das pinacotecas e cen-
tros de memória da região.

“O Congresso de História está
sendo construído. Neste proces-
so, contamos com muitas contri-

buições de pessoas de diversas
áreas, que têm colaborado com
suas experiências”, afirmou
Magyar.

Desde maio de 2019, memo-
rialistas, pesquisadores, estu-
dantes e munícipes participam
das reuniões preparatórias. A
15ª edição do Congresso será
realizada entre 27 e 30 de maio
no Teatro Municipal de Santo
André.

Inscrições suspensa para 
concurso de fotografias

O Consórcio Intermunicipal
Grande ABC suspendeu, por
prazo indeterminado, as inscri-
ções para o 1º Concurso Regional
de Fotografias do Grande ABC
para que haja uma reformulação
no edital que estabelece as
regras do evento. As mudanças
foram solicitadas por profissio-
nais do setor e avaliadas como
pertinentes pela equipe técnica
da entidade pública que repre-
senta as prefeituras da região.

15ª edição do evento acontece em maio no Teatro Municipal de Santo André e comemora 30 anos da iniciativa regional

Reunião do Grupo Temático História e Memória do Consórcio do ABC

Inscrições para envio de trabalhos ao
Congresso de História são prorrogadas
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