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Bebê é abandonada
em Rio Grande

Um bebê recém-nascido
foi abandonado dentro de
um veículo, aparentemente também abandonado,
no bairro Pedreira, em Rio
Grande da Serra, na
manhã do último sábado
(29). A menina, que ainda
estava com o cordão
umbilical, havia sido enrolada em um saco plástico e
deixada no automóvel que
apresentava
péssimas
condições.
A
Polícia
Militar foi até o local após
um morador encontrá-la
dentro do veículo estacionado na rua Carlos de
Campos.
Foi solicitada perícia do
carro a fim de localizar
eventuais indícios sobre o
possível autor do abandono. Página 16

Estância receberá
R$ 843 mil para Cultura
Página 18

Bebê foi encontrada abandonada dentro de veículo
Verba virá pela Lei Aldir Blanc para socorrer artistas

IBGE divulga nova
RP é a única do ABC que
estimativa populacional não elevou nº de divórcio
Página 09

Página 03
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CHARGE

RENATO MAGRINI DE SOUZA

Não há justificativa

É revoltante, repulsivo e indignante
A edição da Folha desta terça-feira (1)
traz um caso absurdo e cruel, possivel- pensar que existem pessoas capazes de
mente cometido por aqueles que deve- fazer tamanha atrocidade com apenas
riam ser seus maiores protetores. Não um bebê, que não quer nada além de
sabemos o motivo, a razão e as circuns- amor. Há tantos meios que podem ametâncias em que isso ocorreu. Sabemos nizar o sofrimento de não crescer ao lado
apenas que um bebê inocente e indefeso dos pais biológicos, que dá oportunidade
de ser acolhido por uma família
foi deixado ao relento, em Rio
Grande da Serra, e absoluta- “Absolutamente do coração, mas ainda há quem
mente nada justifica tamanha nada justifica escolha seguir pelo pior caminho possível. O abandono pode
crueldade.
tamanha
ser mais fácil para quem o faz,
Se não fosse pelo jovem de 21
crueldade”
porém o mais doloroso para
anos, que encontrou a menina
dentro do veículo logo pela manhã quem o sofre.
Esperamos e torcemos para que a
daquele sábado, a notícia que estaríamos dando hoje poderia ter sido ainda pequena guerreira de Rio Grande da
mais triste do que ela já é. Ela poderia Serra cresça feliz e saudável ao lado de
não ter resistido ao frio, à fome ou, até pessoas que realmente lhe queiram
mesmo, ter caído em mãos de quem não bem, e que os responsáveis, ou melhor
faria o bem. Mas, dentro do possível, sua criminosos, sejam devidamente punidos
o mais rápido possível.
história caminhou para o lado positivo.
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Valorização
da Educação

Valorizar a Educação significa
promover um ambiente saudável
de interação acadêmica entre professor e aluno, fornecer subsídio
para que o professor se sinta motivado e elaborar políticas públicas
para aumentar o prestígio do profissional de Educação.
O espaço da sala de aula precisa de inúmeros predicados para se
tornar um local eficiente de difusão do conhecimento: um professor criativo, orgulhoso de sua profissão e que ainda seja sinônimo
de autoridade, digno de admiração e respeito. Da mesma forma
argumentamos aqui, que esse
ambiente só terá êxito se for comtemplado com alunos interessados, respeitosos e conscientes da
necessidade de aprender, e ainda,
que a escola forneça um material

didático atraente, diversificado, e
de preferência, que esteja atrelado às novas tecnologias.
A motivação dos professores
não difere muito do meio pelo
qual se motiva qualquer outro
profissional: questões salariais,
benefícios como plano de saúde,
convênios com o consumo de
bens e serviços. Esses fatores também possuem um peso significativo na vida profissional, pois, estão
diretamente ligados à autoestima
de qualquer um.
Para aumentar o prestígio
dessa carreira precisamos de políticas públicas que sejam capazes
de despertar nesses profissionais
o desejo de voltar a recomendar a
profissão, ações que aumentem a
procura por essa formação em
nossas universidades e que tirem
esse profissional do quadro de
segundo lugar das profissões mais
estressantes do país.
Por todos esses motivos chamamos a atenção dos nossos
governantes: federal, estaduais e
municipais, e ainda, dos mantenedores de instituições particulares

de ensino, para que se atentem a
todos esses problemas, que são
de extrema relevância para a
sociedade. É passada a hora dos
professores serem contemplados
com um salário mais digno e com
todos os benefícios que proporcionem a eles mais qualidade de vida.
Vale a pena lembrar também que
nossa sociedade como um todo,
pode colaborar reconhecendo a
importância do papel dos docentes, e que a família é um importante respaldo para o sucesso da
escola, pois deve nutrir seus filhos
com a consciência da importância
de uma aprendizagem bem-sucedida.
Por fim não podemos isentar a
participação dos organismos de
apoio, como as Secretarias de
Educação e coordenadores escolares, que têm a responsabilidade
de proporcionar inúmeras melhorias, primando por investimentos
adequados e se dedicando aos
auxílios dos processos didáticos.
Ednei Ferrante
Professor
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RP é a única no ABC a
manter índice de divórcio.
Rio Grande cresceu 50%
Dados tem como base de comparação os meses de julho em 2019 e 2020

Grande ABC apresentou aumento de 46% em comparação ao ano passado

Ao contrário do cenário
apresentado pelas demais
cidades do Grande ABC,
Ribeirão Pires manteve o
número de divórcios realizados
oficialmente pelo cartório civil,
de acordo com dados divulgados pelo CNB (Cartório
Notorial do Brasil), em uma
comparação aos registros obtidos no mês de julho de 2019 e
2020.
A cidade foi a única da
região a não apresentar alta
durante o período analisado,
que chegou a ter municípios
que chegaram a marca de
240% - como no caso de Mauá.

Já na Estância, foram oito
separações oficializadas em
ambos os meses.
No âmbito regional, o
aumento chega a 46,2%. Para
especialistas, essa crescente
está ligada ao período de quarentena, levando em conta que
muitas pessoas evitaram sair
de casa por alguns meses para
tratar de diferentes questões.
O aumento no mês de julho
também pode ser atribuído ao
adiamento dos processos em
decorrência da diminuição na
renda de algumas famílias.
Em Rio Grande da Serra, a
incidência no número de divór-

cios foi de 50% - passando de
dois, no último ano, para três
neste. O aumento, de fato,
expressivo aconteceu nas
demais cidades do Grande
ABC.
Além de Mauá, que obteve
um total de 17 separações em
apenas um mês, Diadema também foi uma das cidades que
ultrapassaram a casa dos 100%
de crescimento, chegando ao
total de 116,7%.
Índices alcançados pelas
demais cidades: São Bernardo
do Campo (44,6); São Caetano
do Sul (33,3%); Santo André
(32,9%).

Que o vereador de Rio
Grande da Serra, Akira Auriani
(PSB) acaba de vez com as
especulações sobre seu futuro
político.
***

Que o PT, que terá Felipe
Magalhães como candidato a
prefeito da Estância, definiu
pela
advogada
Jacque
Cipriany como vice-prefeita.
***

Que no último domingo
Akira anunciou Paula Souza,
ligada a área de Educação e
filiada
a
Rede
Sustentabilidade, como a candidata a vice-prefeita na
chapa encabeçada por ele na
disputa pela Prefeitura da
cidade.
***
Que com essa escolha,
Akira sepulta de vez a possibilidade de ser vice de alguém
na eleição e também sepulta
que algum nome tradicional
da política de Rio Grande da
Serra fosse seu vice na chapa.
***
Que outra jovem negra da
região decidiu disputar o
cargo de vice-prefeita nas
eleições desse ano, mas desta
vez na cidade de Ribeirão
Pires.
***

Que Jacque, além de advogada, é rapper, militante do
movimento negro, feminista e
de mulheres e também presidente da comissão da verdade
sobre a escravidão negra.
***

Que quem está retornando
a urna em Rio Grande é Valmir
Copina (Avante), que será candidato a vereador. Ele já disputou a Prefeitura duas vezes
no final de década de 90.

E s t a c o l u n a nã o a f i r m a , e l a a p e n a s d i v u l g a o q ue “ D i z e m p o r a í ” .
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INSS prevê retorno de
atendimento em setembro
Serviços permanecem acessíveis pelo Meu INSS e pela Central 135

Agência da Previdência Social situada na Avenida Kaethe Richers, 624

O Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) adiou para
14 de setembro a retomada do
atendimento presencial em
suas agências, entre elas, a unidade instalada na Av. Kaethe
Richers, 624, no bairro Pastoril,
em Ribeirão Pires.
A reabertura estava prevista
para a segunda-feira (24),
porém, teve o retorno prorrogado pela Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia. A

agência, que atende à população de Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra, terá o horário
de funcionamento reduzido
para seis horas diárias - ainda a
ser definido.
O atendimento será exclusivo aos segurados e beneficiários com agendamento prévio
pelos canais remotos, através
do aplicativo Meu INSS, disponível para sistema operacional
IOS e Android, e a Central de
atendimento pelo telefone

Folha

Cidade

135.
Também serão retomados
os serviços que não possam ser
realizados por meio dos canais
de atendimento virtual, como
perícias médicas, avaliação
social e reabilitação profissional.
O INSS aderiu aos serviços
através de agendamento em
julho de 2018, desde então,
serviços como consulta ao
extrato previdenciário do trabalhador, ao Histórico de
Crédito de Benefício, Carta de
Concessão,
Extrato
de
Empréstimo Consignado, entre
outros, passaram também a
serem disponibilizados através
do Meu INSS. Antes da suspensão do atendimento, o local
executava cerca de 350 atendimentos por dia.
Segundo o INSS, essas formas de atendimento continuarão sendo utilizadas mesmo
após a reabertura das agências
e serão adotadas medidas para
simplificação dos procedimentos e a ampliação do prazo para
cumprir exigências.

Lei regulamenta
novo Fundeb

O Projeto de Lei 4372/20 regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais
da
Educação
(Fundeb), recentemente tornado
permanente por meio de uma
emenda constitucional (EC 108).
Além de tornar o fundo permanente, a EC 108 aumentou seu
alcance e ampliou o repasse do
Governo Federal, dos atuais 10%
para 23% do total do fundo. O reajuste será feito de forma escalonada, chegando aos 23% em
2026.Esses recursos irão para estados e municípios que não conseguirem alcançar o valor mínimo
aplicado por aluno na educação.
No projeto de regulamentação,
Professora Dorinha detalha a operacionalização do Fundeb, que
agora funcionará em um modelo
híbrido de distribuição dos recursos. A proposta é que, no primeiro
ano do novo Fundeb, se mantenham as ponderações atuais quanto às etapas, modalidades, duração de jornada e tipos de estabelecimento de ensino, ficando para
depois questões como o repasse
com base em desempenho.
Sistema híbrido
No sistema híbrido previsto
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para o novo Fundeb, os primeiros
10 pontos percentuais do dinheiro
da União serão distribuídos como
no cálculo atual de distribuição.
Outros 10,5 pontos percentuais
da participação da União serão
destinados às redes de ensino que
não alcançarem um nível de investimento mínimo por aluno, considerando-se no cálculo desse valor
mínimo não apenas os recursos do
Fundeb, mas a disponibilidade
total de recursos vinculados à educação na respectiva rede.
Desses 10 pontos percentuais,
pelo menos 5 pontos deverão ser
destinados à educação básica (da
educação infantil até o ensino
médio) — se for o caso, inclusive
para escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. A medida
terá grande impacto, já que a educação infantil (creche e pré-escola)
concentra a maior demanda não
atendida pela rede pública no País.
Os outros 2,5 pontos percentuais de participação da União
(totalizando os 23% da complementação deste ente) serão distribuídos às redes públicas que
melhorarem a gestão educacional
e seus indicadores de atendimento
escolar e aprendizagem, com redução das desigualdades.
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RP e RGS registram 1.412
casos do novo coronavírus
Número de mortes passa de 89 e há 902 recuperados na região

Ocupação de leitos destinados à Covid chega a 36% em Ribeirão Pires

A Prefeitura de Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra divulgaram
ontem (31) novos números da
pandemia do novo coronavírus
(Covid-19). De acordo com levantamento diário feito pelos órgãos,
a microrregião tem 1.412 casos
confirmados da doença, sendo
942 na Estância e 470 na cidade
vizinha. Outros 558 casos estão
em análise, incluindo 8 óbitos.
Em recente balanço divulgado
no canal oficial, a Prefeitura de
Ribeirão Pires confirmou o 67º

óbito por coronavírus entre moradores da cidade. Trata-se de uma
senhora de 75 anos que estava
internada no Hospital de
Campanha e faleceu na última
quarta-feira (26). No mesmo dia,
Rio Grande da Serra registrou o
22º óbito pela doença.
Ao todo, 89 mortes registradas.
Os casos recuperados somam 902.
Internações: Atualmente, há 10
pacientes internados na rede particular de Saúde de Ribeirão Pires.
Outros 15 estão internados no

Hospital de Campanha, que atua
como unidade de retaguarda da
Rede Municipal de Saúde nos
atendimentos de pacientes com
Covid, registra, até o momento,
36% de ocupação.
Em contraponto, a cidade vizinha registra apenas um paciente
em tratamento hospitalar contra a
Covid. Há ainda 78 pessoas em tratamento residencial.
Descartados: Até a última
segunda-feira (31) 1.865 casos
foram descartados pela Secretaria
Municipal da Saúde de Ribeirão
Pires, pois os exames laboratoriais
deram negativo para o novo coronavírus. Já Rio Grande da Serra
não divulgou o volume de casos
descartados no município.
Casos no Grande ABC: A soma
de casos nas sete cidades se aproxima dos 56 mil, seguindo balanço
divulgado pela CIGABC, plataforma de atualização diária desenvolvida pelo Consórcio Intermunicipal
do Grande ABC. O volume de
mortes pela doença chegou a
2.145.
No Estado são 803.342 casos
confirmados e 30.014 mortes.
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Rio Grande da Serra registra maior taxa
de crescimento populacional do ABC
Ribeirão Pires registra a 5ª colocação na taxa de crescimento populacional regional

Em Ribeirão Pires, o crescimento da população foi de 0,62%

O IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) divulgou na
última quinta-feira (27) a estimativa atual da população brasileira; ao
todo são mais de 211 milhões e
984 mil habitantes distribuidos em
5.570 municípios.
De agosto de 2019 a agosto de
2020, o Grande ABC registrou o
aumento de 17.841 novos moradores. Em nível geral, a região tem
2.807.712 munícipes nas sete cidades. O crescimento da população
foi de 0,64%.

A cidade com maior crescimento populacional foi Rio Grande da
Serra, que durante o período indicado, elevou em 1,16% o volume
de sua população.
São Bernardo do Campo continua sendo a cidade mais populosa
da região, com 844.483 munícipes.
No entanto, sua taxa de crescimento foi de 0,66%, volume que representa a mediana do conjunto de
dados. Já Ribeirão Pires registra a
5ª colocação na taxa de crescimento populacional regional.

De acordo com Luiz Augusto
Pereira de Almeida, diretor da
Fiabci-Brasil
—
Federação
Internacional Imobiliária e diretor
de Marketing da Sobloco
Construtora, “no momento em
que se discute um novo pacto
federativo para o nosso país, é
importante avaliar os desafios inerentes ao desenvolvimento dos
municípios”.
Segundo ele, a migração do
interior para o meio urbano está
crescendo a cada semana. Isso significa que os órgãos municipais e
estaduais precisa prover alimentação, moradia, transportes, empregos, serviços de saúde e educação
à população.
No entanto, à dificuldade de
atender às necessidades básicas
dos indivíduos e famílias, pode
sobrecarregar as capacidades
locais, contribuindo para aumentar
o risco de ocupações desordenadas, que é um dos efeitos colaterais da incapacidade de resposta
do Estado e provocam graves
danos urbano-ambientais.

Crescimento populacional
2019
2020
Variação

Grande ABC

Rio Grande da
Serra

2.789.871 2.807.712
50.846

51.436

Mauá

472.912

477.552

São Bernardo
do Campo

838.936

844.483

Diadema

Ribeirão Pires
São Caetano
do Sul
Santo André

423.884

123.393
161.127
718.773

426.757

124.159
161.957
721.368

0,64%
1,16%
0,98%
0,68%
0,66%
0,62%
0,52%
0,36%
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Campanha Setembro Amarelo
alerta para o combate ao suicídio
Atividade integra o calendário colorido da saúde e aborda a importância dos cuidados com a saúde mental

O suicídio é considerado uma questão de saúde pública

Setembro é o mês em que é
realizada a campanha de conscientização sobre a prevenção
do suicídio. Dados apontam
que são registrados cerca de 12
mil suicídios todos os anos no

Brasil e mais de um milhão no
mundo.
Trata-se de uma realidade
alarmante e que requer atenção redobrada. Cerca de 96,8%
dos casos de suicídios estão

relacionados a transtornos
mentais. Em primeiro lugar
está a depressão, seguida do
transtorno bipolar e abuso de
substâncias.
O psicólogo do Hapvida
Saúde, Wilton Cabral, aponta
que a depressão é uma das
principais causas do suicídio,
pois as variáveis são inúmeras.
"Podemos até pensar que
mesmo o indivíduo que cometeu suicídio teria dificuldades
de explicar os motivos, pois é
uma angústia muito relevante
com uma sensação de vazio significativo e sem uma explicação
lógica", explica o médico.
Além disso, ele alerta que é
preciso ficar atento e compreender o suicídio como uma
realidade que pode afetar pessoas próximas e é fundamental
conversar a respeito. "Os suicídios podem ser evitados desde
que tenhamos conhecimento
sobre seus sintomas, causas e
formas de evitá-lo", destaca o
especialista.

Sinais de alerta

Para contribuir na prevenção
do suicídio, Wilton aponta que
devemos ser capazes de perceber
os sinais de alerta que uma pessoa
emite. "Uma pessoa potencialmente suicida pode apresentar
como sintomas tristeza significativa com falta de vontade de estar
com outras pessoas, mudanças
repentinas do comportamento,
roupas diferentes do habitual,
buscar realizar várias pendências e
às vezes até realizar um testamento, podendo apresentar calma e
despreocupação após um período
de crise de depressão ou ansiedade, bem como pode realizar ameaças de suicídio com frequência",
afirma o psicólogo.
Portanto, o especialista destaca
que se você perceber que uma
pessoa está desinteressada, não
tem mais a mesma produtividade
em suas atividades de rotina, está
isolando-se de amigos e parentes,
descuidando-se da aparência ou
diz muitas frases relacionadas à

morte, isso pode ser sinais de
depressão e esse indivíduo está
precisando de ajuda.
Como ajudar

O médico explica que atualmente existem diversos canais em
dar atenção e atendimento às pessoas que podem estar precisando
de ajuda. Um dos primeiros passos
é procurar auxílio com um especialista sobre o assunto, como um
psicólogo, o qual irá realizar o
acompanhamento adequado e
pode encaminhar ao psiquiatra
para realização de intervenção
medicamentosa.
Outro canal de atendimento é o
número 188, do Centro de
Valorização à Vida (CVV), que funciona 24 horas por dia, de forma
gratuita. Caso considere melhor
escrever, pode utilizar o atendimento por chat e e-mail, disponíveis no site do CVV. Todos os atendimentos são mantidos em estrito
sigilo.
Fonte: Hapvida

12 Folha

Publicidade

Terça-feira, 01 de Setembro de 2020

Terça-feira, 01 de Setembro de 2020

Cidade

Folha 13

Estância reforça canais de atendimento
às mulheres em situação de violência
Denúncias, orientações e acompanhamento às vítimas na cidade podem ser realizados por mensagens via Whatsapp

Ação tem objetivo de promover a humanização do acolhimento e suporte

A Secretaria de Assistência
Social e Cidadania (SASC) da
Prefeitura de Ribeirão Pires
tem fortalecido as ações de
proteção às moradoras. Na
cidade, mulheres em situação
de violência (física; psicológica;
sexual; moral e até patrimonial), contam com o serviço de
proteção às vítimas realizado
pela
Coordenadoria
de
Mulheres (equipamento que
integra os serviços realizados
pelo Centro de Referência
Especializado de Assistência
Social – CREAS).
Em junho deste ano, a
Prefeitura criou novo canal de
atendimentos às mulheres vítimas
de
violência
pelo
Whatsapp (11) 9.3058-7421
(que também atende ligações a
cobrar/ 24h). As ações de proteção às vítimas seguem novas
diretrizes do Governo Federal
estabelecidas neste período de
combate ao coronavírus.
Moradoras em situação de
violências física, psicológica,

patrimonial, moral, sexual,
além de outras violências de
gênero, podem procurar atendimento tanto por telefone,
quanto presencialmente, junto
à Coordenadoria de Mulheres,
na Rua Batista Lion, 108 –
Centro. O serviço também
pode ser acessado pelo telefone
4828-6434/
e-mail
creasrp@ribeiraopires.sp.gov.
br. O atendimento presencial e
por telefone para os casos de
emergência no local é feito de
segunda a sexta-feira, das 10h
às 16h.
Atendimento
Segundo
o
Fluxo
de
Atendimento às Mulheres em
Situação de Violência de
Ribeirão Pires, nos casos de
violação sexual em mulheres e
às adolescentes a partir dos 12
(doze) anos de idade, o primeiro atendimento na rede municipal em casos de emergência é
o Hospital e Maternidade São
Lucas, com atendimento 24
horas. O local abriga o Centro

de Referência à Saúde da
Mulher. Mesmo se as vítimas
de violência sexual derem
entrada por outros setores –
como a GCM ou Assistência
Social – o fluxo garante que o
atendimento prioritário a essas
vítimas seja realizado pela
Saúde.
Mulheres vítimas de violência física serão encaminhadas –
e podem dar entrada diretamente – na UPA Santa Luzia.
A Guarda Civil Municipal
possui atendimento 24h a toda
a população. Munícipes podem
acionar o serviço de segurança
pelos telefones 153 ou 48283204/4825-2318, ou comparecer à Rua João Domingues de
Oliveira, 320 – Centro - Base
Central, ou na Base 24h da
GCM localizada na área entre o
Terminal Rodoviário, Estação
da CPTM e Atende Fácil.
Denúncias também podem
ser feitas pelo 190 da Polícia
Militar e 180 – Central de
Atendimento à Mulher.
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Microrregião registra mais três prisões
em flagrante por tráfico de drogas
RP e RGS somaram cinco casos dentro de uma semana e mais de 800 unidades de entorpecentes apreendidas
Foto: GCM Ribeirão Pires

Em Ribeirão Pires, suspeito foi detido no Jardim Santa Rosa pela Guarda Civil Municipal

Três pessoas foram presas em
flagrante por tráfico de drogas nas
cidades de Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra dentro dos últimos seis dias. Ambas ocorrências
foram atendidas pelas Guardas
Civis Municipais das cidades. Vale
ressaltar que as prisões acontece-

ram na mesma semana em que
dois suspeitos, entre eles um
menor de idade, haviam sido detidos, também em Rio Grande da
Serra, pelo mesmo delito. Ao todo,
cinco pessoas foram presas ou
apreendidas dentro de uma semana e mais de 800 unidades de dro-

gas retiradas de circulação.
Em Ribeirão Pires, a prisão de
um dos responsáveis por comercializar entorpecentes aconteceu
na tarde da última quinta-feira
(27), no Jardim Santa Rosa. O local
já era alvo de constantes denúncias anônimas, o que motivou dili-

lucros de maconha e uma pequena
quantia em dinheiro.
Já o segundo detido estava em
companhia de outra pessoa quando foram vistos pela equipe de
guardas municipais. Ambos iniciaram fuga ao avistarem a viatura, no
entanto, apenas P.N.L. foi alcançado pela equipe. Com ele foi encontrada uma bolsa, um celular com
carregador, a quantia de R$89,95 e
papéis característicos de anotações para contabilidade do tráfico,
além de 30 porções de crack.
Em todas as ocorrências, os
envolvidos foram encaminhados à
Delegacia de Ribeirão Pires, onde o
delegado de plantão decretou a
prisão em flagrante.
Foto: GCM Rio Grande da Serra

gências de equipes da Romu e
Rotam da Estância.
Já na altura da rua Paraisópolis,
os guardas depararam-se com
L.D.P.S., de 20 anos, em atitude
suspeita. O jovem ainda tentou
fugir da abordagem, mas acabou
detido ao cair. Ele estava em posse
de uma pochete preta, onde continha 100 porções de maconha; 67
porções de crack; 19 papelotes de
cocaína; uma porção de Skank,
além de R$ 182,70 em dinheiro. Ao
ser questionado, o indiciado confessou que estava vendendo entorpecentes pelo bairro.
As duas prisões realizadas em
Rio Grande da Serra ocorreram no
Parque América, mais especificamente na rua Jacareí - uma na
madrugada de sexta-feira (28) e
outra na madrugada da última
segunda-feira (31).
P.C.M.C, de 38 anos, foi o primeiro a ser preso no local. Ele tentou fugir ao notar a presença dos
agentes, dispensando uma bolsa
na rua. Mesmo diante da tentativa,
a equipe conseguiu capturá-lo e
localizou a bolsa em que estavam
sete papelotes de cocaína, 33 invó-

2 foram presos no Pq, América
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Recém-nascido é encontrado
dentro de veículo em RGS
Menina estava com cordão umbilical e enrolada em um saco plástico

A bebê foi encaminhada a unidade neonatal do Hospital Nardini, em Mauá, e recebeu os cuidados necessários

Um bebê recém-nascido foi
abandonado dentro de um veículo no bairro Pedreira, em Rio
Grande da Serra, na manhã do
último sábado (29). A menina,
que ainda estava com o cordão
umbilical, havia sido enrolada
em um saco plástico e deixada
no automóvel que apresentava
péssimas condições.
A Polícia Militar foi até o local
após um morador encontrá-la
dentro do veículo estacionado
na rua Carlos de Campos. Já no
local dos fatos, o soldado Edson
e o cabo Atanas encontraram a
testemunha com a garota em
seu colo, tendo providenciado,
de imediato um cobertor para
aquecê-la. Os próprios PM’s
levaram a bebê até a UPA do
município, onde recebeu os pri-

meiros atendimentos. Em seguida, ela foi levada para a unidade
neonatal do Hospital Nardini,
em Mauá, juntamente com o
cordão umbilical e a placenta.
O Conselho Tutelar também
foi acionado para acompanhar o
caso e, de acordo com o boletim
de ocorrência, até aquele
momento, não havia nenhuma
evidência que levasse ao paradeiro da mãe ou do autor do

abandono.
Ainda foi solicitada perícia do
carro onde o recém-nascido foi
encontrado, junto ao Instituto
de Criminalística de Santo
André, a fim de localizar eventuais indícios sobre o possível
autor. O caso foi registrado
como abandono de incapaz e
deverá ser encaminhado ao
setor de investigações responsável.
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Moradora de RP
tem auxílio emergencial
furtado por colega

Uma moradora de Ribeirão
Pires teve duas parcelas do
auxílio emergencial furtado
pela colega que estava lhe auxiliando no procedimento. De
acordo com informações do
boletim de ocorrência, a vítima
teria pedido ajuda para efetuar
o cadastro no portal, tendo a
suspeita realizado em seu próprio celular.
A primeira parcela caiu normalmente na poupança digital,
e o valor foi utilizado pela
beneficiária. No entanto, a
segunda e a terceira não foram
repassadas a ela, como a anterior. Ao procurar a agência da
Caixa Econômica, a vítima foi
informada que os valores
haviam sido movimentados
através do aplicativo Pic Pay e
utilizados em supermercados
da Estância.
O caso foi registrado como
estelionatário pela Delegacia
Eletrônica e encaminhado à
Delegacia de Polícia de Ribeirão
Pires, onde serão adotadas as
medidas necessárias.

Veículos se envolvem
em colisão na Av.
Humberto de Campos
Um ônibus e um carro de passeio se envolvem em um acidente
de trânsito enquanto trafegavam
pela Avenida Humberto de
Campos, na noite do último dia 23.
Segundo informações do boletim de ocorrência, registrado por
meio da Delegacia Eletrônica, o
condutor do ônibus seguia pela via
quando foi surpreendido pelo
motorista do automóvel, que chegou a encostar no para-lama
esquerdo do ônibus. Não houve
vítimas devido ao choque entre os
veículos.

Carro é furtado no
Jardim Boa Vista
Um veículo modelo Uno Mille
foi furtado na madrugada do último dia 22, enquanto estava estacionado na rua São Caetano do
Sul, no Jardim Boa Vista.
De acordo com o proprietário,
o carro havia sido deixado no local
por volta das 19h do dia anterior e
ao retornar na manhã seguinte
não o encontrou mais. No interior
do automóvel estavam algumas
ferramentas. Até o momento, o
autor não foi identidicado.
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Estância receberá R$ 843 mil da Lei
Aldir Blanc para socorrer setor cultural
Lei dispõe de ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública

Municípios irão destinar recursos para trabalhadores da cultura

No último dia 18, o Governo
Federal publicou em Diário
Oficial o decreto de regulamentação da Lei nº 14.017 - Aldir
Blanc, que prevê o repasse de
R$ 3 bilhões a estados, municípios e ao Distrito Federal para
ações emergenciais na área de
Cultura durante o estado de
calamidade em função do novo
coronavírus. Sancionada pelo
presidente Jair Bolsonaro, a lei
define medidas como o pagamento de 3 parcelas mensais de
uma renda emergencial de R$
600 a trabalhadores do setor
com atividades suspensas.
Ao todo, R$ 264,1 milhões
serão destinados para o Estado
de São Paulo e R$ 302,1
milhões para os municípios
paulistas, dentre eles, Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra.
A previsão é que a secretaria
de Cultura da Estância deva
receber R$ 843.097,44, a partir
de setembro.
Estão previstas três formas
de aplicação dos recursos:
renda mensal para trabalhadores da cultura: subsídio mensal

para manutenção de espaços e
instituições culturais e fomento
a projetos, por meio de editais,
chamamentos públicos e outras
modalidades.
Na última quinta-feira (27) a
Prefeitura de Ribeirão Pires,
por meio da Secretaria de
Cultura, deu posse ao Conselho
Municipal de Política Cultural,
ferramenta de apoio ao planejamento das ações e fiscalização da Lei Aldir Blanc.
No evento foram empossados 40 conselheiros, entre
representantes da Sociedade
Civil e do Poder Público – titulares e suplentes.
Segundo a Prefeitura, o
Conselho Municipal de Política
Cultural trabalha em ações de
apoio ao fomento da cultura
local, pautado pelos debates de
propostas para o fortalecimento do setor no município.
Neste momento, o município
avança na elaboração de Plano
de Ação que será inserido na
Plataforma + Brasil, para garantir os recursos previstos à cidade.

Todas as ações serão acompanhadas pela Secretaria de
Cultura, em conjunto com
outras pastas como suporte,
entre elas, assuntos jurídicos e
o Núcleo de Gestão Integrado,
garantindo transparência e a
distribuição justa e descentralizada dos recursos.
Até o fechamento da matéria
a Prefeitura de Rio Grande da
Serra não informou o valor que
vai receber do Governo.
No entanto, a Administração
Municipal,
através
do
Departamento de Cultura, está
cadastrando artistas, entidades
culturais e agentes culturais do
município para facilitar a participação destes em projetos e
eventos culturais.
O cadastramento também
auxiliará na implantação da Lei
Aldir Blanc. O formulário pode
ser acessado pelo link:
https://docs.google.com/…/
1FAIpQLScMLJCa4KdEGyzYUs…/
viewform.
O setor cultural está entre os
dez setores econômicos mais
afetados pela pandemia.
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Fundo Social de RP dá sequência ao
Inverno Solidário na Vila Nova Suíssa
Ação tem como objetivo principal a doação de cobertores novos para auxiliar famílias em vulnerabilidade social

A Campanha do Agasalho
ganhou novo formato neste ano
para garantir segurança a participantes e pessoas atendidas em
meio ao cenário atual de combate
à pandemia do coronavírus. O

Fundo Social de Ribeirão Pires, em
parceria com o Fundo Social do
Estado de São Paulo, deu início
em 2 de julho, a ação “Inverno
Solidário”. Até 22 de setembro,
moradores e empresas podem

Donativos foram entregues às famílias em vulnerabilidade

participar da iniciativa.
Na última segunda-feira (24) os
moradores da Vila Nova Suíssa
foram contemplados pela ação
com a entrega de cobertores, e
máscaras de proteção facial, confeccionadas por costureiras do
Fundo Social, cadastradas no projeto Minha Máscara Amiga, além
de receberem hortifrutis doados
pela Coop Ribeirão Pires.
O projeto já beneficiou moradores do Jardim Iramaia, Ouro
Fino e da Quarta Divisão. E segue
sendo intensificado a fim de atender as famílias que foram impactadas pela pandemia.
As doações estão sendo recebidas na sede do Fundo Social (Av.
Francisco Monteiro, 2.940 – Santa
Luzia; seg a sex, das 10h30 às
15h30), e em outros seis pontos
espalhados pela cidade, como:
Paço Municipal – Rua Miguel
Prisco, 58 – Centro;
Gran Farma - Rua Capitão José
Galo, 74;
Gran Farma Manipulações Rua Felicio Laurito, 28;

Gabi Plantas – Avenida Prefeito
Valdírio Prisco, 459 - Centro;
COOP Avenida Santo André,
735 – Centro Alto;
COOP Avenida Humberto de
Campos, 3499.

Em 2019, a Campanha do
Agasalho promovida pelo Fundo
Social de Ribeirão Pires arrecadou
62,5 mil peças.
Mais informações pelo telefone: 4824-8236.

Equipe do Fundo Social de Ribeirão Pires reforça projeto solidário
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