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Ribeirão Pires segue regis-
trando, a cada novo mês, alta
no número de casos de roubo
de veículos. Em abril, o índice
criminal chamou atenção uma
vez que o aumento chegou a
400% no comparativo com o
mesmoperíodo doúltimo ano
- na ocasião, a cidade havia
registrado três ocorrências
contra 15 comunicadas em
abril deste ano.
A cidade iniciou 2022 com

seis ocorrências desta nature-
za. Em fevereiro, o número de
carros roubados subiu para
14. Já em março, apresentou
uma queda de 21,4%,mas em
abril o número tornou a cres-
cer em 36,3%. Página 10 Integrantes protocolaram pedido na OAB no dia 26 Kits não foram entregues

Estância registra
alta em roubos
de veículos
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E d i t o r i a l d a F o l h a

5G x ESG: 
o que é isso?

Vive-se a era das siglas. Tudo é
resumido a algumas letras.
Algumas delas são marcantes.
Surgem com frequência maior na
mídia e nas redes sociais. Duas
parecem campeãs: 5G e ESG. 

O sistema 5G representará
mutação profunda em setores
vitais e nos quais a vulnerabilida-
de brasileira se acentuou nos últi-
mos anos: educação, saúde, turis-
mo e entretenimento. Avizinha-se
a possibilidade que era apenas
potencial há pouco, de imple-
mentação de cidades inteligen-
tes.

A pandemia teve um efeito
salutar que foi demonstrar a via-
bilidade do serviço remoto.
Aquilo que assustava as pessoas
há poucos anos, evidenciou-se
uma solução factível e de impac-
to. Quando no Tribunal de Justiça
de São Paulo, em 2015, se falou
em “home-office”, houve mais

resistência do que adesão. E foi
justamente isso que propiciou
uma produtividade extraordiná-
ria. Só vantagens advieram das
audiências virtuais. Será um retro-
cesso o retorno puro e simples ao
presencial, para aquilo que pode
ser melhor alcançado mediante
uso da informática, da eletrônica,
desse mundo mágico da virtuali-
dade.

O 5G é mais veloz permite uso
de vários dispositivos ao mesmo
tempo, propiciará o uso da inter-
net das coisas. E já se fala até em
6G.

Já a ESG, com a simultânea
preocupação com o ambiente –
tão lesado nestes anos, o que
levou o Brasil à condição de “pária
ambiental” – o social – redução
das desigualdades – e governança
– gestão inteligente no governo e
na vida privada. 

Foram os empresários que pri-
meiro perceberam que investi-
mentos sustentáveis são muito
mais lucrativos do que os conven-
cionais. O mundo civilizado abra-
çou a cultura ESG e quem não a

adotar tende a ser descartado e
substituído por empreendimen-
tos mais afinados com os ODS, os
Objetivos de Desenvolvimento
Social da ONU. O Pacto Global é
ambicioso e sua meta é próxima:
2030.

Não é uma questão para o
Estado, tão despreparado e tão
sujeito às vicissitudes da vaidade,
da conquista do poder e de prote-
ção exclusiva dos interesses dos
políticos profissionais. Não: é uma
preocupação de todos os cida-
dãos e das empresas, essas insti-
tuições vitoriosas, que nadaram
contra a corrente e sobreviveram.

Todos nós temos de nos inte-
ressar pelo 5G e pelo ESG. Já esta-
mos vivenciando o mundo novo.
Estejamos aptos a enfrentar seus
desafios. 

José Renato Nalini 

Reitor da UNIREGISTRAL,
docente da Pós-graduação da
UNINOVE e Presidente da ACADE-
MIA PAULISTA DE LETRAS – 2021-
2022.  

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

Cadê o uniforme?
A pergunta que não quer calar: cadê o uni-

forme dos alunos matriculados na rede
municipal de ensino de Ribeirão Pires?
A questão foi levantada na edição da Folha

da última sexta-feira (27) e deixou um ponto
de interrogação na cabeça de muitos muníci-
pes - afinal, para todo canto que olhamos é
possível uma obra ou refor-
ma feita pelo município a
todo vapor.
Entre tantas perguntas e

desculpas inventadas, fica
difícil entender o que acon-
tece, de fato, na Educação
de Ribeirão Pires. A única resposta que
temos até aqui é a de amanhã começa o últi-
mo mês do semestre e, até agora, os unifor-
mes dos alunos não chegaram.
Disseram aos pais que o atraso se deu em

razão de “melhorias” que seriam feitas nas
peças utilizadas pelas crianças e adolescentes

- mas será que são precisos seis meses para
decidir isso?
Uniforme não é luxo, como alguns pensam

por aí. Uniforme é direito dos alunos do ensi-
no municipal e ofertá-lo gratuitamente é
dever do Executivo Municipal. E quando dize-
mos isso, estamos nos referindo à distribui-

ção dentro de um prazo
razoável, para que os alunos
possam usá-lo dentro do
período letivo.
Infelizmente, no ritmo que

andam as coisas, esse unifor-
me chegará tarde e cairá em

desuso, porque não é novidade para nin-
guém que crianças crescem e as roupas pre-
cisam ser trocadas frequentemente.
O uniforme não chegou, mas podemos ter

a certeza que, quando menos esperarmos,
um novo ponto da cidade será colorido, por-
que tudo se trata de prioridades.

““UUmm  nnoovvoo  ppoonnttoo  sseerráá  
ccoolloorriiddoo,,  ppoorrqquuee  ttuuddoo  
ssee  ttrraattaa  ddee  pprriioorriiddaaddeess””

EXTRATO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 192/2022 CONCEDER, a Sra. MARIA CLEONICE DA SILVA LOPES, portadora da cédula de
identidade nº 35.153.107-5, no cargo de Servente de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Saúde - SS, de
provimento efetivo, 90 (noventa) dias de licença prêmio em descanso, referente ao quinquênio 2016 a 2021,
no período de 02 de junho a 01 de setembro de 2022, PORTARIA Nº 193/2022 APLICAR ao Sr. MARCELO
AURÉLIO BERALINDO, portador da cédula de identidade nº 23.261.937-2, no cargo de Servente de Serviços
Gerais, lotado na Secretaria de Serviços Urbanos - SSU, provimento efetivo, SUSPENSÃO PREVENTIVA, pelo
prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 150 da Lei Municipal nº. 1221/99, a fim de que este não
venha a interferir no transcorrer da apuração da irregularidade disciplinar discriminada nestes autos, con-
forme andamento do Processo Administrativo nº. 2002/2019, a partir de 11 de fevereiro de 2022, PORTARIA
Nº 194/2022 NOMEAR o Sr. ROGÉRIO VAGNER FERRI DE FARIAS, portador da cédula de identidade nº
18.584.310-4, no cargo de Chefe de Setor, lotado na Secretaria de Serviços Urbanos - SSU, de provimento
Comissionado, a contar de 26 de maio de 2022, PORTARIA Nº 195/2022 NOMEAR o Sr. JOÃO PEDRO DE
SOUZA BRAGA, portador da cédula de identidade nº 37.663.842-4, no cargo de Gestor, lotado no Gabinete
do Prefeito - GP, de provimento Comissionado, devendo prestar serviços na Secretaria de Assuntos Jurídicos
– SAJ, a partir de 26 de Maio de 2022.

CLÁUDIO MANOEL MELO - Prefeito Municipal

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
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A Prefeitura de Ribeirão Pires
sancionou, na última segunda-
feira (30), a Lei 6753/2022, que
estabelece critérios para a insta-
lação de estação rádio-base
(ERB), também conhecida como
antenas de telecomunicação,
dando um passo importante
para receber a tecnologia 5G na
cidade. O objetivo é simplificar o
licenciamento desses equipa-
mentos, expandir e melhorar a
qualidade do sinal de internet na
Estância.

A legislação estabelece regras
e condições diferenciadas para a
implantação de antenas e foi
fruto de intensas análises técni-
cas realizadas pelas secretarias
de Assuntos Estratégicos e
Modernização, Secretaria de

Assuntos Jurídicos e Secretaria
de Meio Ambiente, Habitação e
Desenvolvimento Urbano.

Além disso, ao desburocrati-
zar o licenciamento das antenas
de telecomunicações, Ribeirão
Pires prepara o terreno para a
chegada do 5G, tecnologia que
trará maior velocidade, cobertu-
ra mais ampla e conexões mais

estáveis. “Vê-se que, hoje, o
desafio da conectividade não
passa só por garantir boa cober-
tura telefônica, mas também o
acesso a dados para comércios e
pessoas. Isso é essencial para o
desenvolvimento de uma socie-
dade digital que cada vez
demanda mais serviços e quali-
dade na sua prestação", analisa
o secretário de Assuntos
Estratégicos e Modernização,
Raphael Volpi.

Mais internet
e menor custo

Em abril, o Departamento de
Tecnologia da Informação (TI) da
Prefeitura concluiu o processo
de licitação que vai possibilitar a
qualificação da conexão à inter-
net banda larga em todo o muni-
cípio. A ação significa uma nova
fase de modernização com fibra
óptica. Em breve, a empresa
vencedora vai iniciar a viabiliza-
ção da nova infraestrutura, que
vai significar um salto de 10mb/s
para 50mb/s, ou seja, uma velo-
cidade cinco vezes maior e com
menos oscilações que a atual.
Atrelado a isso, também está a
melhoria da qualidade de telefo-
nia por voz.Todo esse processo
vai custar 1/3 a menos do valor
que estava sendo aplicado com a
antiga operadora. A despesa que
estava em R$ 680 mil por mês
passará a ser de R$450 mil.

Ribeirão Pires sanciona
lei que viabiliza sinal 5G

Estações de Rádio-Base visa expandir e melhorar o sinal de internet

Foto: Divulgação/PM
ETRP: Fernando Henrique

Lei das Antenas prepara o município para a chegada da tecnologia 5G

Que o ex-prefeito de Mauá,
Átila Jacomussi, apesar de ter
ciscado bastante para mudar
de partido político com vista à
eleição deste ano, optou por
permanecer no Solidariedade.

* * *

Que com isso Átila fará uma
briga particular com o vereador
de Mauá, Neycar, que também
é do Solidariedade e também
vai disputar uma vaga de depu-
tado estadual este ano, assim
como Átila também fará.

* * *
Que com isso, os dois ex-

aliados, quando Átila era pre-
feito de Mauá Neycar era o
presidente da Câmara vão dis-
putar voto-a-voto na mesma
cidade e para o mesmo cargo.

* * *
Que quem está intensifican-

do sua pré-campanha eleitoral
pela região metropolitana de
São Paulo é Lair Moura, que
será candidata a deputada
federal pelo União Brasil.

Que Lair esteve em Cajamar
e Francisco Morato nos últimos
dias, além de ir a São Bernardo

do Campo e também na capital
do Estado, sempre cumprimen-
tando eleitores e falando da
importância de cada vez mais
ter-se políticas públicas para as
pessoas portadoras de defi-
ciências.

* * *

Que está na ordem do dia da
sessão da Câmara de Ribeirão
da próxima quinta-feita vota-
ção das contas de 2018, quan-
do a cidade era administrada
pelo ex-prefeito Kiko Teixeira
(PSDB).

* * *
Que o parecer do Tribunal

de Contas é pela rejeição das
contas e tudo indica que os
vereadores vão manter a rejei-
ção das mesmas e assim criar
dificuldades para que o ex-pre-
feito volte a figurar nas urnas.
Vale lembrar que as contas de
2017 foram aprovadas pelo
Tribunal e mesmo assim os
vereadores a rejeitaram em
plenário.

EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..
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O movimento popular contra a
Taxa do Lixo protocolou, na últi-
ma quinta-feira (26), mais uma
solicitação para a realização de
uma Audiência Pública em
Ribeirão Pires para discutir a Lei
Municipal atual, de autoria de
Clóvis Volpi (PL), que regulamen-

ta o tributo.
O pedido foi protocolado na

sede da OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil), subseção
Ribeirão Pires/Rio Grande da
Serra, por uma das lideranças do
movimento, Luciana Marille - que
está a frente dos atos na cidade

desde quando a taxa passou a ser
cobrada na conta de água em
março deste ano.

A Folha teve acesso ao texto
do documento entregue a OAB,
reforçando que o pedido se
baseia nas irregularidades pre-
sentes na lei atual.

“Entende-se que a legislação,
como atualmente encontra-se,
resta obscura e gera onerosidade
excessiva aos cidadãos de
Ribeirão Pires, razão pela qual
requer-se a realização da audiên-
cia pública em comento, a fim de
chamar a população ao debate,
conclamando aperfeiçoamentos
ao dispositivo legal”, diz o trecho.

Esse foi o terceiro pedido
aberto pelo movimento em
busca da audiência pública. O pri-
meiro foi entregue para a
Comissão de Meio Ambiente da
Câmara Municipal de Ribeirão
Pires, presidida pelo vereador
Valdir Nunes (Podemos), no últi-
mo dia 17. Os munícipes também
abriram protocolo na Comissão
de Defesa dos Direitos da
Mulher, que tem como presiden-
te a vereadora Márcia Gomes
(PT) da Coletiva de Mulheres, na
última quinta-feira (26), levando
em consideração a vulnerabilida-
de de parte das mulheres de
Ribeirão Pires.

Luciana explicou que o movi-
mento pretende entregar mais

três solicitações durante o mês
de junho. “Agora, dia 1, começa o
mês do meio ambiente, nós
vamos entrar com as assinaturas
no Ministério Público pedindo
Audiência Pública. Depois segui-
mos para São Paulo, Assembleia
Legislativa e Ordem dos
Advogados do Estado de São
Paulo. Então, faltam três proto-
colos para gente seguir. Vamos
ver se vamos conseguir diminuir
essa taxa e melhorar para toda a
população da cidade.”

O documento ainda ressalta
que foram reunidas mais de cinco
mil assinaturas, o que correspon-
de a 5% do eleitorado da cidade -
marca que é referência na lei
orgânica para projetos de lei por
iniciativa popular.

“Nós estamos traçando um
caminho para que esse pedido
seja atendido para a população”,
finalizou Luciana.

O Movimento contra a Taxa
do Lixo ainda aguarda parecer
em relação aos pedidos protoco-
lados nas comissões permanen-
tes da Câmara de Ribeirão Pires.

Movimento contra Taxa do Lixo protocola
pedido de Audiência Pública na OAB

Moradores pretendem entregar mais três solicitações, entre elas as assinaturas do abaixo-assinado ao Ministério Público

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Integrantes protocolaram pedido na OAB na última quinta-feira (26)
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Mães e pais de alunos matri-
culados em diferentes unidades
escolares da rede municipal uti-
lizaram as redes sociais para
relatarem o descaso da
Prefeitura de Ribeirão Pires
quanto ao atraso na entrega de
uniformes escolares. O assunto
ganhou repercussão após maté-
ria publicada pela Folha na últi-
ma sexta-feira (27).

Segundo os comentários, o
problema acontece em todas as
unidades administradas pelo
município. Os pais ainda fala-
ram que houve promessas de
entrega em  março, depois
mudou abril e, até agora, os kits
não chegaram até os alunos.

Durante as reuniões realiza-
das nas escolas, os pais foram
informados que haveria mudan-
ças na confecção dos uniformes
- que passaria a contar com um
kit de inverno e de verão. No
último encontro entre os res-
ponsáveis e os professores -
ocasião em que foi realizada a
entrega dos kits de materiais
escolares - houve nova promes-

sa de entrega, mas sem prazo
estipulado.

“Metade do ano praticamen-
te e não entregaram ainda. A
secretária da Educação de
Ribeirão foi palestrar numa reu-
nião de pais, falou de uniforme,
quadra, etc. e até agora nada.
Falou que achou que os unifor-
mes que têm são fininhos, que
o que vier vai ser melhor, mas
entregar no meio do ano não
adianta. Aí acaba o ano, mal
usam o tamanho, perde e ano
que vem a mesma coisa”, afir-
mou K.L.D.

Já outra mãe falou sobre a
obrigatoriedade do uniforme,
exigido pela diretora de uma
das escolas mesmo diante do
atraso na entrega.

“Pior são as crianças com
uniformes curtos e apertados e,
mesmo assim, ainda obrigadas
a irem de uniformes. Minha
filha foi constrangida pela dire-
tora da escola dela porque esta-
va de calça jeans na frente de
todos os outros alunos”, contou
C.S. Outra mãe - identificada

como F.G. - relatou que o
mesmo acontece com seus
filhos em várias ocasiões.

“O que esperar de uma ges-
tão que só se importa de ficar
pintando a cidade? Essa gestão
é muito incompetente, o que
era para eles se preocuparem
de verdade, não se preocupam.
Vergonhosa essa gestão”,
acrescentou um dos munícipes. 

A Folha tentou entrar em
contato com a Prefeitura de
Ribeirão Pires em duas ocasiões
após o recebimento da denún-
cia, enviada pela mãe de uma
aluna matriculada na E.M.
Professora Lavínia de
Figueiredo Arnoni, localizada na
região central. Apesar das ten-
tativas, nossa equipe não obte-
ve retorno até o fechamento
desta edição.

“O meu filho também não
recebeu. É porque o prefeito
está gastando dinheiro com
pintura na Torre do Relógio,
pintura nos pontos de ônibus. É
por isso que não chegou o uni-
forme ainda”, ironizou K.O.

Pais reclamam de atraso na entrega 
de uniformes; Prefeitura de RP se cala

Assunto ganhou repercussão após matéria publicação pela FFoollhhaa  na edição da última sexta-feira (27)

Foto: Divulgação/PM
ETRP

Uniformes não foram entregues até o momento
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Após um bom período de
redução no número de mortes
em decorrência da Covid-19, as
cidades do Grande ABC voltaram
a registrar alta nesta semana. Os
números divulgados revelam que,
dentro de uma semana, as cida-
des obtiveram alta de 157,1%.

O levantamento não incluiu as
cidades de São Bernardo do
Campo, que não emitiu boletim
referente ao dia 14 de maio até
24 de maio, e Ribeirão Pires que
não divulga comunicado com os
casos registrados no município
desde o dia 20 de abril.

A análise de casos é feita entre

18 e 24 de maio em comparação
com a semana anterior. Durante
o período, a região passou de
sete para 18 óbitos nesta sema-
na.  Vale lembrar que as mortes
registradas durante o período
não correspondem, necessaria-
mente, a semana - podendo
haver atraso na comunicação do
óbito ou serem de moradores de
cidades vizinhas que foram aten-
didos nas unidades de saúde da
região.

Por outro lado, o número de
confirmações de novos casos
apresentou queda entre uma
semana e outra. No período,

foram comunicados 1.009 casos
contra 1.157 dos dias anteriores -
uma queda de 12,7%.

Casos em Ribeirão Pires - O
último boletim epidemiológico
divulgado pela Prefeitura de
Ribeirão Pires, em 20 de abril,
afirmou que a cidade contava
com 7.870 casos confirmados da
doença e apenas uma pessoa
internada no Hospital Ribeirão
Pires, em leito de enfermaria. De
lá para cá, não foram publicados
novos números a respeito da
pandemia no município nos
canais de comunicação da
Prefeitura Municipal.

Tanto o boletim do dia 20,
quanto o publicado no dia 6 de
abril, comunica que Ribeirão Pires
não recebeu casos positivos de
coronavírus. A cidade mantém
412 óbitos confirmados pela
doença.

A Folha solicitou os números
atualizados e referentes ao mês
de maio, no entanto a Prefeitura
alegou que, por problemas no
site E-SUS notifica, o sistema de
informação não está gerando a

base de dados para análise dos
casos de Covid-19.

“A Secretaria de Saúde de
Ribeirão Pires sempre trabalhou
com muita responsabilidade e
transparência com relação ao
número de casos e informações
relacionadas à doença. Por isso,
para não divulgar informações
que não condizem com a realida-
de, os boletins não foram emiti-
dos a partir desta data (20/04).
Assim que o sistema do
Ministério da Saúde for normali-
zado, a divulgação do Boletim
será retomada normalmente”,
disse em nota.

Uso de máscara - Pelo menos
três cidades do Grande ABC reco-
mendaram a volta do uso de más-
cara, inclusive em locais abertos,
em razão do aumento de casos na
região.

Na quinta-feira (19), o prefeito
de São Bernardo do Campo,
Orlando Morando (PSDB), usou
as redes sociais para comunicar
que o município passaria a reco-
mendar o uso de máscara, uma
vez que o aumento de casos

registrados entre 9 e 16 de maio
foi de 667%, quando comparado
com mesmo período de abril.

A Prefeitura de São Bernardo
do Campo ainda ressaltou que a
medida também é válida para as
escolas de rede municipal, esta-
dual e privada, já que os casos sal-
taram de quatro para 169 duran-
te o período analisado.

São Caetano do Sul foi outra
cidade da região que voltou a
recomendar o uso de máscara.
“Recomendamos que nesse
período de alta transmissibilidade
pelo frio, em que ficamos em
locais fechados por mais tempo,
que continuemos utilizando más-
caras protetivas faciais, para evi-
tar contaminação nesses ambien-
tes”, disse a secretária de saúde,
Regina Maura.

Nesta semana, a Prefeitura de
Santo André afirmou que o uso
do equipamento será obrigatório
em escolas que registrarem caso
de Covid-19, por um período de
sete dias. A cidade registrou um
aumento de 36% no número de
casos nas últimas duas semanas.

Grande ABC registra alta em 
mortes decorrentes do coronavírus

Aumento no número de óbitos pela doença foi de 157,1%; contágio na região caiu 12,7% durante o mesmo período

Três cidades do Grande ABC já recomendam o uso de máscara

Foto: Reprodução/PM
ETRP
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A Prefeitura de Ribeirão Pires
entregou na manhã do último
domingo (29), 158 títulos de
posse para os moradores do
Porto das Dunas, em evento
realizado no Buffet Vale
Encantado. A regularização
aconteceu em um parceria entre
o programa municipal “A Casa É
Minha” e o estadual “Cidade
Legal”. Juntos, os dois progra-
mas já regularizaram 385 pro-
priedades em cerca de nove
meses.

Marcaram presença na ação
o prefeito Clovis Volpi (PL), o
ex-secretário executivo de
Habitação do Estado, Fernando
Marangoni, o deputado esta-
dual Thiago Auricchio (PL), a
secretária de Meio Ambiente,
Habitação e Desenvolvimento
Urbano, Andreza Araújo, além
dos secretários Anderson
Grecco (Sejel), Audrei Rocha
(Saúde), Rosi de Marco (Secult),
Marli Silva (SDER), a primeira
dama Lígia Volpi, entre outras
autoridades. 

“O Porto das Dunas há mais

de 30 anos estava na fila de
espera e unindo esforços com o
Governo do Estado, finalmente
conseguimos regularizar a área.
Muito em breve entregaremos
mais 200 matrículas no Jardim
Serrano”, disse a secretária
Andreza.

Moradora do Porto das
Dunas há muitos anos, Alaíde

Gomes do Santos, se emocionou
após receber o título de proprie-
dade das mãos do prefeito. “Isso
aqui é uma alegria. Há 32 anos
que eu lutava por isso. A nossa
casa, que construímos tijolinho
por tijolinho, agora podemos
dizer que é nossa de vez”, falou
apontando para a escritura que
estava em sua mão.

Ribeirão Pires entrega 158 matrículas 
e finaliza regularização do Porto das Dunas

Com essa ação, Estância já se aproxima de 400 regularizações em cerca de nove meses 

Foto: Divulgação/PM
ETRP

Alaíde Gomes do Santos recebeu o título de propriedade Moradores não esconderam a alegria de receber os títulos
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Um morador da rua Borba
Gato, no bairro Colônia, em
Ribeirão Pires usou de todos os
recursos possíveis para contatar a
Secretaria de Zeladoria e
Manutenção Urbana de Ribeirão
Pires (Zema), mas não obteve um
parecer a respeito do problema
ocorrido em frente ao portão
social de sua residência.

Telefonemas, e-mail e, até
mesmo, pessoalmente. Foram

esses os meios que Givanildo
Costa usou para tentar relatar o
afundamento de paralepípedos e
buracos existentes na via - o que
tem causado transtornos aos
pedestres e motoristas.

O morador procurou a Folha
por não saber mais a quem recor-
rer. Costa disse que o problema
perdurava desde fevereiro, mas se
agravou ainda mais por conta das
chuvas.

Ao comparecer na sede da
secretaria, no último dia 11, foi
atendido por uma funcionária que
anotou sua demanda em um papel
e disse que passaria para o depar-
tamento responsável. Ele chegou a
solicitar um número de protocolo,
mas não recebeu e foi informado
sobre o procedimento funcionar
deste modo.

“Todo o lado direito da rua está
desta forma, e têm algumas casas
que estão prestes a acontecer o
que aconteceu em frente ao meu
portão social”, ressaltou.

Na última semana, Givanildo
relatou a nossa equipe que um
funcionário da Zema realizou vis-
toria no endereço - ocasião em
que foi constatado que o proble-
ma é de responsabilidade da
Sabesp.

O morador também disse que,
na tarde do último dia 17, dois fun-
cionários da Companhia de
Saneamento Básico comparece-
ram no local e constataram o pro-
blema. Os reparos foram realiza-
dos dentro do prazo estipulado
pela  Sabesp.

Após a resolução do problema,
o morador ressaltou que o proble-
ma poderia ter sido solucionado
há tempos, se não fosse a demora
do atendimento pela Zema.   

Programa Asfalto Novo  
Apesar de o problema em ques-

tão estar relacionado à rede de
esgoto da rua, a denúncia de
Givanildo Costa trouxe a tona
outro problema existente ao longo
de toda extensão da rua Borba
Gato - o afundamento de paralepí-
pedos.

“Eu mudei para cá em 2016,
sempre foi meio que afundando e
a coisa vem piorando. Vai cair
algum carro ali qualquer hora”,
acrescentou.

Vale ressaltar que, atualmente,
diferentes vias da cidade estão
sendo contempladas pelo progra-
ma “Asfalto Novo” - considerado o
maior programa de infraestrutura
viária da história de Ribeirão Pires.
Ao todo, são R$ 10 milhões para
contemplar 80 vias em mais de 20
bairros.

A Folha questionou a Prefeitura

de Ribeirão Pires se a rua Borba
Gato integra o cronograma de
ações, mas não obteve retorno até
o fechamento da edição desta
sexta-feira (27).

Até o momento, a Prefeitura
concluiu o recapeamento da rua
Francisco de Carvalho, localizada
no bairro Suíssa, deu início a pavi-
mentação de vias da Vila Aurora e
Boa Vista, além de ter autorizado o
início das obras do programa no
Parque Aliança.

Demora na Ouvidoria 
Nesta semana, outro munícipe

procurou a Folha para relatar
demora no atendimento da
Ouvidoria Municipal, por meio do
156.

O morador afirmou que as liga-
ções não são atendidas e, após
inúmeras tentativas, obteve res-
posta pelo WhatsApp. “Disseram
que o 156 não atende por conta da
demanda, que só há uma atenden-
te. Para pagar impostos somos
importantes. Seria importantíssi-
mo que levássemos isso em conta
nas próximas eleições.”

Demora de atendimento pela Zema
causa dor de cabeça a morador de RP

Problema foi solucionado rapidamente após vistoria da Zema, que demorou três meses para acontecer

Morador esperou três meses para conseguir resposta da Zema

Foto:Divulgação
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Ribeirão Pires segue registran-
do, a cada novo mês, alta no
número de casos de roubo de veí-
culos. Em abril, o índice criminal
chamou atenção uma vez que o
aumento chegou a 400% no com-
parativo com o mesmo período
do último ano - na ocasião, a cida-
de havia registrado três ocorrên-
cias contra 15 comunicadas ofi-
cialmente em abril deste ano.

A cidade iniciou 2022 com seis
ocorrências desta natureza. Em
fevereiro, o número de carros
roubados subiu para 14. Já em
março, apresentou uma queda de
21,4%, ao registrar 11 casos, mas
em abril o número tornou a cres-
cer em 36,3%, já que fechou o
mês com 15 casos.

Em relação ao número de auto-
móveis furtados, após a alta signi-
ficativa registrada em fevereiro -
que chegou a 83% entre janeiro e
fevereiro, a cidade apresentou
redução e manteve-se estável em
abril. 

Em entrevista a Folha, o dele-
gado titular de Ribeirão Pires,
doutor Wagner Milhardo, falou
sobre o aumento registrado no

comparativo entre os anos e o tra-
balho executado por sua equipe
para os indicadores - principal-
mente os relacionados ao roubo
de veículo - retornem aos níveis
aceitáveis.

“Observo que o aumento signi-
ficativo foi nos roubos de veículo,
sendo assim justifica a continua-
ção das operações semanais
visando repressão”, destacou
Milhardo.

Neste ano, a Polícia Civil deu
início às operações noturnas em
pontos estratégicos das cidades -
uma iniciativa inédita no municí-
pio. Durante quatro semanas con-
secutivas, as equipes comandadas
por Milhardo realizaram blo-
queios e rondas especializadas e
pelo menos 13 bairros foram con-
templados com os trabalhos de
repressão arquitetados pela
Delegacia de Ribeirão Pires.

Além disso, a Polícia Civil da
Estância também participou da
Operação Sufoco- deflagrada em
todo o Estado de São Paulo, tendo
como objetivo combater a crimi-
nalidade, em especial crimes
patrimoniais, com destaque para

os delitos cometidos por falsos
entregadores de delivery.

Segundo o levantamento feito
pela Folha, em apenas um mês,
foram realizadas seis operações
policiais que culminaram na visto-
ria de 122 veículos, bem como na
prisão de três pessoas que esta-
vam foragidas da Justiça.  

Alta em demais 
indicadores criminais

Ribeirão Pires também apre-
sentou alta significativa em casos
de lesão corporal dolosa (quando
há intenção) e furtos em geral,
ambos no comparativo com abril
de 2021.

Em relação a lesão corporal
dolosa, a alta observada entre os
períodos foi de 75%, enquanto
nas ocorrências de furtos em geral
foi de 31,9%.

A cidade também encerrou o
mês de abril com duas ocorrências
de roubo de carga, o que no últi-
mo ano não foi registrado segun-
do os dados divulgados pela
Secretaria de Segurança Pública
do Estado de São Paulo.

Roubo de veículo segue em alta na Estância;
Polícia Civil foca em operações para reduzir

Entre abril de 2021 e  abril de 2022, número de roubo de veículos comunicados à Polícia Civil mais que dobrou em Ribeirão Pires

Foto:Divulgação

Polícia Civil intensificou operações pelo município
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Um homem de 47 anos foi
preso em flagrante, na tarde da
última quinta-feira (26), após fur-
tar 17 mochilas, avaliadas em
R$100 cada, do estoque de uma
fábrica localizada no Recanto
Suísso, em Ribeirão Pires. As
peças foram reconhecidas pela
vítima, que confirmou que o local
havia sido furtado em duas oca-
siões.

A Polícia Militar localizou o

homem na rua Papa João XXIII,
por volta das 11h. Ele carregava
três caixas semiabertas e apresen-
tava um volume na região da cin-
tura.

O autor chegou a ignorar a
ordem de parada dos militares em
um primeiro momento, mas em
seguida acatou a ordem e negou
estar armado. Os policiais pedi-
ram para que ele erguesse os bra-
ços, momento em que acabou

expondo a faca guardada na cintu-
ra.

Questionado sobre as mochi-
las, o homem alegou ter encontra-
do em uma lixeira próxima ao
local da abordagem. De acordo
com o boletim de ocorrência, foi
constatado que o local indicado
pelo indiciado funcionava o esto-
que de uma fábrica de mochilas
situada na rua José Mortari.

O fabricante confirmou aos
policiais que o estoque das mochi-
las foi furtado em duas ocasiões,
incluindo o dia 26. O portão prin-
cipal do estoque estava preserva-
do, indicando que autor teria
pulado o muro para acessar o
local, mas a porta interna do piso
inferior estava arrombada e havia
uma caixa de bolsas no quintal do
imóvel.

O homem foi conduzido à
Delegacia de Ribeirão Pires, onde
teve prisão em flagrante decreta-
da. Ele foi encaminhado para a
Cadeia Pública de Santo André,
onde permaneceu à disposição da
Justiça até a realização da audiên-
cia de custódia.

Homem é preso por 
furtar estoque de mochilas
17 mochilas, avaliadas em R$ 100 cada, foram recuperadas pela Polícia Militar

Foto: Folha Ribeirão Pires

Policiais militares encontraram furtador na rua Papa João XXIII
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A dupla de Ribeirão Pires,
Nelson Barba e Rubens Silva,
conquistou a medalha de ouro
na Malha, durante a disputa
dos Jogos Estaduais da Melhor
(JOMI 2022), que aconteceu na
Praia Grande. Os ribeirão-piren-
ses venceram na final a dupla
de Osasco por 56 x 30 e na
semifinal bateram Santo André
por 42 x 28. A modalidade teve
14 cidades representadas.

“Os adversários eram muito
bons e valorizaram a nossa con-
quista. É muito gratificante
representar a nossa cidade e

ainda ganhar uma medalha”,
disse Rubens Silva.

Ribeirão Pires também fez
bonito no Atletismo alcançando
o 2º lugar com José Pedro, o
Caruaru, o 4º lugar no Dominó
Masculino e Feminino, 4º lugar
na Dama Feminina, além da 8ª
posição na modalidade
Coreografia.

O JOMI é promovido anual-
mente pelo Governo do Estado
de São Paulo em parceria dos
municípios. Nessa edição,
Ribeirão Pires foi representada
por 35 atletas.

Dupla ribeirãopirense
leva ouro no JOMI 2022

Nelson Barba e Rubens Silva levaram ouro no JOMI 2022

Ribeirão Pires conheceu, no
último domingo (29), os oito
times classificados para o
mata-mata da Divisão Especial
do Futebol Amador. Beija Flor,

Águia de Ouro, União, Alvi
Verde, Planalto, Vila Suíssa,
Vasquinho e Confiança garanti-
ram a vaga e agora almejam a
vaga para a semifinal.

Das equipes classificadas
para a próxima etapa, apenas o
Planalto, Vila Suíssa, Alvi Verde
e Beija Flor venceram seus
adversários, enquanto Águia
de Ouro, Vasquinho, União e
Confiança ficaram no empate. 

O destaque da rodada ficou
com a equipe do Alvi Verde
que aplicou uma goleada de 4 a
1 em cima do Vila Bonita. O
time do Planalto também pas-
sou pelo Malorka sem dificul-
dade e garantiu a vaga após
vencer por 3 a 0. 

O confronto entre União e
Santa Luzia, um dos mais espe-
rados da rodada, foi o único em
que as redes não balançaram
para nenhuma das equipes. 

Os duelos das quartas de
final já estão definidos e acon-
tecem no próximo domingo
(5).

Confira os confrontos

Beija-Flor x Águia de Ouro
União X Alvi Verde
Planalto X Vila Suíssa
Vasquinho X Confiança

Duelos das quartas de
final são definidos em RP

Oito times disputam vaga para a semifinal

União é um dos times classificados para as quartas de final 

Foto:Divulgação

Foto:Divulgação
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A Rádio Pérola da Serra recebeu, no último dia 06/05, o 
maratonista e comerciante Jaidson, entrevistado por Luiz Martins

Toninho, lojista da Galeria São João, box 8, 
em Ribeirão Pires, ao lado do cliente Nelson

Alunos da 1ª turma do 1º curso de Direito de Ribeirão Pires,
na Faculdade Enau, na última quinta-feira (26)
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