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Moradores de Ribeirão
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púbica na cidade. O pro-
blema recorrente acontece
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vem se intensificando no
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2017, Kiko não consegue
resolver a falta de ilumina-
ção em ruas e avenidas da
Estância.
Após trocar a empresa

responsável pelo serviço,
ainda no primeiro semes-
tre, os trabalhos não avan-
çaram e ruas começam a
ficar às escuras, repetindo
o ocorrido no final do ano
passado.
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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

Tudo escuro novamente 
O final do ano está chegando e a cidade

de Ribeirão Pires começa a ficar no escu-
ro. Sai ano entra ano e nada muda. 
Os moradores da Estância já começa-

ram a reclamar que suas ruas estão sem
manutenção de iluminação pública. Na
região central ou nos bairros mais afasta-
dos, tudo na mesma, escuridão
total.
Será que o prefeito Kiko irá

passar os quatro anos de man-
dato sem conseguir manter as
luzes da cidade acessas? Pelo
visto irá encerrar a gestão como come-
çou, luzes apagadas por falta de manu-
tenção.
É um descaso uma cidade possuir o

título de Estância Turística e conviver com
ruas apagadas sem que a empresa contra-
tada para promover o serviço faça a sua
parte.
De que adianta o prefeito promover

eventos e ações para mostrar que está
trabalhando se o básico não vem sendo
feito.
Luz na rua é equipamento de seguran-

ça, portanto, um serviço essencial e de
prioridade máxima.
Nos bairros relatos que pessoas estão

sendo importunadas por conta
da escuridão já começam a
aparecer nas redes sociais. A
Prefeitura irá esperar o pior
acontecer para tomar uma ati-
tude?

O prefeito Kiko Teixeira precisa olhar
mais pela população de Ribeirão Pires, foi
eleito prometendo um novo tempo, dias
de prosperidade e desenvolvimento,
entretanto, entrega para o povo serviços
de péssima qualidade. Nos bairros falta
manutenção nas ruas, calçamento, e
novamente, luz na rua para a segurança
de todos. É preciso agir e rápido!

“O prefeito Kiko 
precisa olhar mais
pela população”

E d i t o r i a l  

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

OOuuttuubbrroo  RRoossaa::  pprreecciissaammooss  ffaallaarr
ssoobbrree  oo  ccâânncceerr  ddee  mmaammaa

Como vocês sabem, esta-
mos no mês de outubro, exata-
mente neste mês que se reali-
za a campanha mundial de
conscientização das mulheres
a respeito da prevenção do
diagnóstico precoce do Câncer
de Mama, que quando diag-
nosticado no início oferece
grandes chances de cura. 

Vale lembrar que o câncer
de mama aparece quando há o
surgimento de um tumor
maligno que se desenvolve na

mama, como consequên-
cia de alterações genéti-
cas e da multiplicação
exagerada das células.

O Câncer de Mama
pode ter mais de uma
causa: fatores relaciona-
dos com a história repro-
dutiva e hormonal, fatores
ambientais e fatores gené-
ticos e hereditários.
Quanto antes o diagnósti-
co for feito, menos agressi-
vo pode ser o tratamento. 

Para a detecção precoce
é necessário que a pacien-
te passe pelo seu ginecolo-
gista uma vez ao ano e rea-
lize os exames ginecológi-

cos, como a ultrassonografia
das mamas e a mamografia,
principalmente as mulheres
acima dos 40 anos. Outra alia-
da da descoberta é a palpação
das mamas feita pela própria
mulher. 

Existem diferentes manei-
ras de se realizar o autoexa-
me:

De pé em frente ao espelho
observe: o bico dos seios,
superfície, o contorno das

mamas. 
Em frente ao espelho:

levante os braços e observe se
o movimento altera o contor-
no e a superfície das mamas.

Deitada com a mão direita,
apalpe a mama esquerda, faça
movimentos circulares suaves
apertando levemente com a
ponta dos dedos. Faça a
mesma coisa do lado contrá-
rio. 

No banho, com a pele
molhada ou com a pele ensa-
boada, eleve o braço direito e
deslize os dedos da mão
esquerda suavemente sobre a
mama direita estendendo até
a axila. Faça o mesmo na
mama esquerda. 

Em qualquer sinal de irregu-
laridade, procure com urgên-
cia o seu ginecologista.

Prevenir-se é o melhor
caminho contra o Câncer de
Mama.

Patrícia C.Olivotti 
Médica Ginecologista, espe-

cializada em Implantes
Hormonais, Rejuvenescimento
Íntimo e Obstetrícia.
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Que a informação trazida por
esta Coluna na edição da última
terça-feira, envolvendo o prefeito
de Mauá Atila Jacomussi (PSB)
repercutiu no cenário político da
região. 

*** 
Que o dizem trouxe à tona

interferência do político no quadro
de candidaturas na cidade de Rio
Grande da Serra. 

*** 

Que Atila, através do empresá-
rio Marcos Costa, o Tico, estaria
fomentando dento do PSB uma
dobradinha para disputar a
Prefeitura de Rio Grande da Serra.

*** 

Que a ideia do prefeito de
Mauá é colar na pré-candidatura
de Akira Auriani (PSB). 

*** 

Que Atila tentaria indicar como
candidato a vice-prefeito na
chapa de Akira, o vereador e pré-
candidato a prefeito, Claurício
Bento (DEM). 

*** 
Que a notícia agitou o cenário

na região, aliados de Akira não
gostaram nada de a notícia ter
vazado para a imprensa. 

*** 
Que parte da coordenação não

queria ver o nome de Akira atrela-
do a rejeição de Claurício Bento na
cidade e, muito menos, ao nome
de Atila, preso acusado de praticar
crime de desvio de merenda esco-
lar.         

Que se em Rio Grande da Serra
são os apoios que incomodam, na
cidade vizinha de Ribeirão Pires,
as atitudes do vice-prefeito,
Gabriel Roncon (PTB) chamam a
atenção. 

*** 
Que Roncon está mais presente

nas redes sociais, através de
vídeos no quais divulga as ações
da Prefeitura Municipal. 

*** 

Que o vice-prefeito aparece ao
lado de servidores e colaborado-
res do Governo Municipal, mas
sem a presença do prefeito Kiko
Teixeira (PSB). 

*** 
Que as ações do vice têm cha-

mado a atenção da oposição e de
membros do Executivo. Os mais
próximos de Kiko não estariam
gostando da exposição de Roncon
nas mídias sociais. 

*** 

Que um dos grupos incomoda-
dos está o ligado ao ex-prefeito
Luiz Carlos Grecco, hoje, detentor
da Pasta de Cultura. 

*** 
Que dias atrás, ao comentar a

participação da família Grecco na
Administração de Kiko, o ex-pre-
feito teria se mostrado desconten-
te com o tratamento recebido. 

*** 
Que a grande dúvida na base

aliada é, se o prefeito Kiko desistiu
da sucessão e liberou o vice para
pré-campanha. 

*** 
Que dizem os aliados, se isso

ocorreu, a chapa já estaria fecha-
da, tendo a primeira-dama, Flávia
Dotto (PSDB) como vice-prefeita.
Daí, reclama o grupo aliado, nin-
guém mais teria espaço para voos
mais altos, a alternativa acabaria
sendo disputar o Legislativo.

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

Ramon irá disputar
indicação do PT para
prefeito em 2020

Ex-prefeito gravou vídeo onde se coloca na disputa interna para a vaga 

O ex-prefeito de Rio Grande
da Serra, Ramon Velasques
quer voltar a administrar a
cidade. Ele anunciou em vídeo
que irá disputar a indicação
interna do Partido dos
Trabalhadores (PT).

“O futuro passa pela renova-
ção do PT, sem abandonar a
nossa história, e sem excluir

ninguém, muito mais pelo
clero. Eu sou cristão protestan-
te, e vou fazer valer das
minhas bandeiras e dos meus
valores que são de esquerda e
socialista e apontam para a
participação popular. É basea-
do nesta história e no meu
legado que quero fazer o deba-
te no PT”, disse Ramon que

completou: “É baseado nisso
que estou me colocando
humildemente à disposição do
PT para fazer o debate”.

Enquanto Ramon segue bus-
cando viabilizar sua candidatu-
ra, a Executiva Municipal do
Partido dos Trabalhadores
coloca Erick de Paula como
candidato da legenda.

Em recente encontro de pla-
nejamento, por aclamação, os
membros da Executiva
Municipal indicaram apoio
total a Erick de Paula, mas abri-
ram prazo para qualquer filia-
do que queira também concor-
rer ao cargo protocole a inten-
ção com o presidente da sigla,
André Nascimento.

Segundo informações do
Diretório Municipal, as pré-
candidaturas devem ser proto-
coladas até o dia  8 de novem-
bro, data que antecede a vés-
pera da posse política da nova
direção, agendada para o dia 9
de novembro, às 19 horas, em
evento marcado para ocorrer
no salão social da Padaria Rio
Grande, localizada na avenida
Jean Lieutaud. 

Ramon diz que irá buscar o seu espaço dentro o Partido dos Trabalhadores

Fotos: Reprodução vídeo

Membros da Executiva Municipal de Rio Grande da Serra durante encontro de planejamento político

Fotos: Divulgação
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Na última sexta-feira (25), o
presidente da Casa de Leis de Rio
Grande da Serra, Claudinho
Monteiro (PSB), acompanhado
de parlamentares, estiveram na
Prefeitura Municipal para entre-
gar ao prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania) o mon-
tante de R$ 300.000,00 referen-
te a sobra de orçamento do
Legislativo. 

Durante a solenidade, o presi-
dente destacou que a devolução
foi possível tendo em vista ajus-

tes orçamentários levando à eco-
nomia nos gastos da Câmara
Municipal. 

“Este ano promovemos uma
séria de ações que levaram a
queda nos gastos com o custeio
da Câmara Municipal, saímos do
prédio alugado para uma sede
própria, economizamos em com-
bustível, enfim, realizamos ações
de austeridade com o dinheiro
público, e hoje, estamos devol-
vendo este valor ao Executivo”,
destacou Claudinho Monteiro. 

O prefeito Gabriel Maranhão
agradeceu aos vereadores o
aporte aos cofres da cidade. “O
Brasil passa por uma crise, e com
as cidades não é diferente, por-
tanto, esse valor virá para
melhorar as finanças”, destacou
Maranhão. 

Segundo a Prefeitura de Rio
Grande da Serra, o dinheiro
devolvido aos cofres da
Prefeitura será utilizado para
abater no custeio da
Administração. 

Câmara de Rio Grande da Serra devolve
R$ 300 mil para o caixa da Prefeitura 

Claudinho promove assinatura simbólica do cheque ao Executivo 

Valor será utilizado para amortecer custos da Administração Municipal 

Foto: Divulgação

Vereadores participaram da solenidade de entrega do valor à Prefeitura Municipal 
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Moradores de Ribeirão Pires
voltaram a reclamar da falta de ilu-
minação púbica na cidade. O pro-
blema recorrente acontece desde

a gestão passada e vem se intensi-
ficando no Governo do prefeito
Kiko Teixeira (PSB). Desde que
assumiu em janeiro de 2017, Kiko

não consegue resolver a falta de
iluminação em ruas e avenidas da
Estância.

Após trocar a empresa respon-
sável pelo serviço, ainda no primei-
ro semestre, os trabalhos não
avançaram e ruas começam a ficar
às escuras, repetindo o ocorrido no
final do ano passado.

Dias atrás moradores da Rua
dos Aliados, no Planalto Bela Vista,
relataram que a escuridão já dura-
va mais de 20 dias, sem que nada
fosse feito.

Em uma postagem no Pensar
Ribeirão Pires, a moradora
Dulcinéia Costa pediu socorro as
autoridades.

Faz quase 20 dias que a rua dos
Aliados, no Planalto Bela Vista se
encontra assim (postando a foto
da rua apagada). Nós moradores já
ligamos para o órgão competente
e nada resolvido”, relatou a mora-
dora.

Ainda segundo populares, casos
de tentativa de assalto e até de
assédio sexual já ocorreu na rua
devido à falta de iluminação.

Patrick Alan postou uma foto no
dia 25 de outubro da rua Primeiro

de Maio e escreveu: “Situação da
rua Primeiro de Maio e de muitas
outras ruas da nossa querida cida-
de, escuridão total. Obs: Rua do
Hospital e Maternidade São
Lucas”.

A falta de iluminação pública
em Ribeirão Pires também voltou a
pauta dos debates entre os verea-
dores. Na sessão da última quinta-
feira (24), o vereador Danilo da
Casa da Sopa (PSB) usou a Tribuna
para reclamar do serviço prestado
na cidade.

“Está acontecendo novamente,
na Humberto de Campos e na Rua
7 de Setembro, muitos postes apa-
gados”, disparou o parlamentar.

Ainda segundo Danilo, não só
lâmpadas estão queimadas pela
cidade, a empresa contratada pela
Prefeitura não promove a expan-
são do sistema de iluminação
pública.

“Na rua Secundino Eiras 15 pos-
tes não tem iluminação. Como isso
é possível?”, perguntou o parla-
mentar, ao se referir a falta de bra-
ços de luz na rua Secundino
Regado Fernandes Eiras, bairro
Suissa. 

Amigão D’Orto (PTC) também
fala sobre o problema.

“Temos vários requerimentos
questionando a falta de luz em
diversos bairros. É uma irresponsa-
bilidade da Prefeitura deixar a cida-
de assim”, destacou o vereador
Amigão D‘Orto. 

A Folha tentou falar com a
Prefeitura de Ribeirão Pires, mas
devido ao feriado do Servidor
Público não conseguiu contato. No
telefone disponibilizado pela
empresa, ninguém atendeu. 

População de Ribeirão Pires volta a 
sofrer com a falta de iluminação pública

Relatos de apagões e falta de manutenção chegaram aos ouvidos dos vereadores de Ribeirão Pires 

Rua dos Aliados, no Planalto. 20 dias sem iluminação na rua 

Fotos: Redes Sociais 

Rua Primeiro de Maio 
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A Secretaria de Serviços
Urbanos da Prefeitura de Rio
Grande da Serra, através do pro-
jeto Pintou Limpeza, finalizou os
serviços na Vila Niwa e iniciou os
trabalhos no Bairro Pedreira.

Os trabalhos incluem limpeza
geral das vias e logradouros
públicos, por meio de varrição,
roçagem e capinagem, pintura de
guias, entre outros serviços de
manutenção e melhorias.

A Prefeitura da cidade ressalta
a importância da colaboração de
todos os cidadãos para manter o
bairro sempre limpo e agradável
a todos, não jogando lixo ou
fazendo descarte de entulhos nas
vias ou outros locais impróprios. 

Pintou Limpeza promove
serviços na Niwa e Pedreira

Foto: Divulgação

Trevo da Pedreira recebeu as melhorias do projeto Pintou Limpeza 

Trabalho em Rio Grande da Serra está percorrendo toda a cidade 

A Secretaria de
Desenvolvimento Regional da
Prefeitura de Ribeirão Pires dá
sequência aos atendimentos
em vias de Ouro Fino e região,
conforme cronograma de inter-
venções e solicitações de muní-
cipes.

As equipes de manutenção
da Regional executaram os ser-
viços de limpeza de canaletas e
construção de caixas para cap-
tação de águas pluviais na Rua
Sônia, no Somma.

As ruas Guaiçara e Japira, no
Itrapoã, receberam os serviços

de limpeza de valetas e casca-
lhamento, assim como a Rua
Bragança, no Pouso Alegre.
Roçagem e limpeza foram reali-
zados na Avenida Vereador
Rubens Maziero, no Jardim Sol
Nascente e em vias da Vila
Siqueira.

Serviços em Ouro Fino Paulista  

A Prefeitura Municipal de Rio
Grande da Serra, através da
Secretaria de Obras e
Desenvolvimento, concluiu a
instalação de 5 novos braços de
iluminação pública na Rua
Fernando Costa, no Parque do
Governador, via que recente-
mente teve finalizada sua pavi-
mentação asfáltica. Ainda foram
instalados 3 postes de luz na Rua
Saúde, no Jardim Encantado.

Segundo a Administração
Municipal, este serviço é parte
do cronograma de extensão da
iluminação pública no municí-
pio.

Iluminação Pública
nos bairros de RGS

Iluminação na Fernando Costa, no Parque do Governador

Fotos: Divulgação

Rua Saúde recebeu o serviço
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Ribeirão tem até 100% de
desconto no Refis 2019

Prefeitura oferece condições especiais para pagamento junto ao município 

Segue vigente até o dia 6 de
dezembro desse ano o Programa
de Recuperação Fiscal - Refis
2019 de Ribeirão Pires.
Contribuintes, pessoas físicas ou
jurídicas, terão até 100% de des-
conto em multa e juros para a
regularização de débitos tributá-

rios e não-tributários, inscritos
ou não em dívida ativa, ajuizados
ou a ajuizar, junto ao município.
O Refis 2019 foi estabelecido
pela Lei Municipal nº 6.388/19, e
regulamentado pelo Decreto
Municipal nº 6.936/19.

Moradores com pagamentos

em atraso – gerados até o dia 31
de dezembro de 2018, podem
solicitar a adesão ao Programa
na Central de Atendimento do
Paço Municipal da cidade – Rua
Miguel Prisco, 288 – Centro; de
segunda a sexta-feira, das 8h às
17h.

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

As informações sobre formas
de pagamento, regras para ade-
são e documentos necessários
estão disponíveis para consulta
no site da Prefeitura –
www.ribeiraopires.sp.gov.br.

Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone 4828-9804
ou pelo e-mail dividaativa@ribei-
raopires.sp.gov.br.

Setor de dívida ativa fica localizado no Paço Municipal 

Foto: Divulgação
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Homem arremessado de veículo em RP
nega ser vítima de sequestro relâmpago 

O caso ganhou conhecimento no início da última semana devido publicações nas redes socias sobre o suposto sequestro 

O homem arremessado de
um veículo em movimento, na
noite do domingo (20), na Vila
Suissa, não foi vítima de
sequestro relâmpago. A supos-
ta versão do crime percorreu
grupos e páginas de discussões
entre moradores da cidade,
além de pautar outros veículos
de notícias na última semana. 

A Folha teve acesso ao bole-
tim do caso, onde a própria
vítima, identificada como J.F.S,
que compareceu pessoalmente
à Delegacia de Ribeirão Pires,
afirmou à Polícia Civil que na
tarde do ocorrido estava acom-
panhado de dois conhecidos,
com quem havia consumido
bebidas alcoólicas em dois
bares distintos no município de
Rio Grande da Serra.  

Segundo o boletim de ocor-
rência, o trio se dirigiu para
Ribeirão Pires, momento em
que a vítima sentiu  uma forte
tontura, parando o veículo no
acostamento. 

Um dos acompanhantes
assumiu a direção do carro,

enquanto o segundo homem
arremessou J.F.S. para fora do
automóvel. Apenas o veículo
foi levado pela dupla.  

A vítima contou ainda que
perdeu a consciência por
alguns momentos, acordando
nas dependências dos Hospital
Nardini, em Mauá, com feri-
mentos pelo corpo. 

Ainda no domingo do ocorri-
do, o carro de J.F.S. foi localiza-
do no Parque Guaraciaba, em
Santo André. De acordo com
informações, após lançarem a
vítima para fora da HB20 e
fugirem com o carro, a dupla se
envolveu em um acidente de
carro na cidade de Mauá. O
dono do outro veículo envolvi-
do na batida seguiu a dupla até
Santo André, onde os homens
abandonaram o carro.  

De acordo com a testemu-
nha, os homens entraram em
uma comunidade existente no
bairro e não foram mais locali-
zados. O carro foi encaminha-
do ao 6º Distrito Policial de
Santo André. 

A Polícia Civil de Ribeirão
Pires ouviu a vítima e registrou
o caso como Lesão Corporal. 

Casos na Estância 
A cidade de Ribeirão Pires

foi palco de casos de sequestro
relâmpago recentemente. No
final do mês de setembro, uma
mulher foi abordada na Rua
Padre Marcos Simoni, em fren-
te a sede do Clube do Ribeirão
Pires e mantida sob a mira dos
criminosos por cerca de uma
hora e meia.  

Segundo informações do
boletim registrado à época,
três homens se aproximaram
do carro e anunciaram o assal-
to. Um deles estava armado e
proferindo ameaças, pediu
para que a vítima passasse
para o banco de trás do auto-
móvel.   

Após os saques, que totali-
zaram o valor de mil e qui-
nhentos reais realizados em
um supermercado e em um
posto de gasolina, a vítima foi
liberada em uma estrada de
terra batida, no Jardim Caçula. A vítima foi arremassada para fora do carro, na Rua Pref. Prestes Maia

Foto :Secretaria de Transportes e Trâsnito
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Na madrugada do último
domingo (27), uma motorista
perdeu o controle do veículo e
caiu no rio que corta a Avenida
Valdírio Prisco, em Ribeirão
Pires. 

Segundo informações publi-
cadas na página vinculada a
Secretaria de Transporte e
Trânsito (STT), a condutora
perdeu o controle do automó-
vel após não conseguir efetuar
a curva. A vítima, que não teve
a identidade revelada, não
sofreu ferimentos. 

A seguradora foi acionada
para retirada do veículo do
local, e a via liberada após às
4h. A condutora não sofreu ferimentos em decorrência do acidente

GCM da Estância capacita
agentes de Suzano

Curso capacita membros  para equipes da Romu, Canil e Rotam de Suzano

Profissional da Guarda Civil
Municipal de Ribeirão Pires, o
Subinspetor Rogério Simões - res-
ponsável pela unidade do Canil da
Estância, promoveu a capacitação

de integrantes do efetivo munici-
pal de Suzano, no módulo de
noções básicas de CDC (Controle
de Distúrbio Civil) com auxílio de
cães, durante o curso de

Patrulhamento Tático. A partici-
pação do subinspetor aconteceu
no último dia 18. 

O curso teve início no 7 de
outubro e  visa formar os partici-
pantes para que possam integrar
novas equipes da Ronda
Ostensiva Municipal (Romu), do
Canil e do futuro grupamento de
atuação com motocicletas de
Suzano. 

Os participantes também rece-
berão instruções de representan-
tes das GCMs de Mauá e Jandira. 

"Nosso efetivo possui profis-
sionais capacitados, que são
exemplos para diversas corpora-
ções na região. Desde 2017,
temos investido em qualificação e
valorização da Guarda Civil
Municipal de nossa cidade, para
melhorarmos o atendimento à
população, fortalecendo a segu-
rança no município", afirma o
secretário de Segurança Pública
da Estância, coronel José Luis
Martins Navarro.

Foto:Divulgação
Foto:Divulgação

O módulo ministrado por Rogério Simões aconteceu no último dia 18

Motorista perde controle em curva 
na Av. Valdírio Prisco e cai em rio

Homem tem carro furtado 
da garagem de sua casa 

Um homem, morador do
Parque Aliança, teve o seu veículo
furtado da garagem de sua casa,
na madrugada do sábado (19).

Conforme o boletim, a vítima
teria ido dormir por volta das 23h
da sexta-feira (18). O automóvel
estava em sua garagem no
momento. E o acordar, ele tomou
ciência do furto.

O caso está sendo investigado
pela Polícia da Estância.

Moradora é indiciada por
lesão corporal e ameaça

Uma mulher, moradora do
Jardim Santa Rosa, foi indiciada
por lesão corporal e por ameaça,
no último dia 19, após agredir o
seu avô.

Segundo o boletim, a mulher
adentrou a residência do idoso
durante a noite, e, iniciou uma dis-
cussão com o mesmo, vindo a des-
ferir socos nos braços e nos olhos
da vítima. 

O idoso foi socorrido pelo seu
filho, o qual notificou o ocorrido à
Polícia da Estância. 

O filho da vítima declarou que a
mulher estava sob efeito de entor-
pecentes, vindo a ameaçar a sua
integridade física e a do idoso. 

Mulher é vítima de sequestro
relâmpago em RP

Uma mulher de 32 anos foi víti-
ma de um sequestro relâmpago ao
trafegar pela Avenida Coronel
Oliveira Lima, no Parque Aliança,
no último dia 23.

Segundo o boletim, dois
homens abordaram a vítima, que
estava acompanhada de seu sobri-
nho de quatro anos. Sob grave
ameaça e portando arma de fogo,
a dupla obrigou que a vítima sen-
tasse no banco do passageiro com
a criança e entregasse o seu celu-
lar.

Ao entregar o aparelho aos
bandidos, foi solicitado a senha do
mesmo. Momento em que um dos
criminosos recebeu uma ligação, e
como resposta ao emissor desco-
nhecido disse “ela já está aqui”, “Já
estamos com ela”. 

Os bandidos subtraíram os per-
tences da vítima, além de seu car-
tão de crédito e débito. Causando
a ela um prejuízo de R$ 4.400
reais.

Após quarenta minutos, a víti-
ma e a criança foram libertadas. 

Os criminosos fugiram do local
em um Renault Sandero de cor
branca. A Polícia está investigando
o caso.

A Polícia Militar prendeu, na
última terça-feira (22), dois
jovens de 18 anos que estariam
praticando roubos de motoci-
cletas em Ribeirão Pires e
região. 

Segundo informações do
boletim de ocorrência, os indi-
ciados estavam transitando
pela Avenida Humberto de
Campos no momento da abor-
dagem policial. Ao desembarcar

da motocicleta, um dos jovens
deixou um revólver calibre 38
com numeração raspada que
estava em sua cintura cair ao
chão. A arma possuía quatro
projéteis intactos. 

Indagados, ambos confessa-
ram que estavam voltando de
São Bernardo do Campo e que
pretendiam realizar o roubo de
uma motocicleta em Ribeirão
Pires. Eles ainda afirmaram que

a motocicleta em que estavam
também havia sido roubada, no
dia 21. O caso foi registrado no
6º DP de Santo André. 

A vítima proprietária da
motocicleta reconheceu os indi-
ciados como autores do crime. 

Os jovens foram presos em
flagrante pelo porte ilegal de
arma e tiveram a prisão preven-
tiva decretada pela autoridade
responsável. 

Polícia Militar prende dupla 
de assaltantes em Ribeirão Pires 
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Estudantes promovem
ações contra a dengue
Alunos participaram do Dia D de doenças como dengue, zika e chikungunya

Com o objetivo de chamar a
atenção da sociedade sobre a
importância da prevenção de
doenças como dengue, zika vírus
e chikungunya, a Prefeitura da
Estância Turística de Ribeirão
Pires, por meio da Secretaria de
Educação, realizou entre os dias
22 e 23 de outubro, o Dia D de
Combate ao Aedes aegypti, mos-
quito causador das doenças. 

As ações aconteceram nas 33
unidades de ensino da rede e

foram organizadas pelos gesto-
res e professores, como parte do
“Programa Saúde na Escola”
(PSE), desenvolvido em parceria
com a Secretaria de Saúde.

Cartazes educativos, apresen-
tações de teatro, paródias e
panfletagem estão entre as ati-
vidades desenvolvidas. As ações
que envolveram cerca de 9 mil
alunos da rede municipal foram
definidas por unidade escolar.

Na Escola Municipal Antonio

Lacerda Bacelar, no Jardim
Serrano, os alunos do 5º ano do
Ensino Fundamental percorre-
ram as ruas do bairro distribuin-
do  material informativo aos
moradores. 

O estudante Caio Oliveira, de
11 anos, se sentiu importante
transmitindo informações para
os adultos da sua comunidade. 

“É muito legal sair da aula
para fazer esse tipo de atividade
fora da escola”, contou.

Foto:Divulgação

Estudantes da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão Pires durante ações de conscientização nas escolas 
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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!

Equipe E.M. Olívia
Marques Petrilli 
reunida na 
Festa da Primavera 
em Ribeirão Pires 

Festa das Crianças no Bairro Sete Pontes, em Rio Grande da Serra 

Fotos: Divulgação e Arquivo Pessoal

Leonardo Oliveira, ex-aluno do Colégio São José, durante 
encontro com alunos a respeito de suas viagens por 19 países. 

Em breve as experiências estarão reunidas em um livro 



1188 TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  2299  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001199PPuubblliicciiddaaddee  FFoollhhaa  



1199SSoocciiaall FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  2299  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001199

Você também pode ter suas fotos publicadas no Giro da Folha, envie para o nosso Whats 99654-3215. Não esqueça da legenda!

Momentos do evento de Capoeira realizado nos dias 
11 e 12 de outubro, com o Grupo Gingaê Camará 

Grupo de Ginástica da Melhor Idade do Vila Suissa, homenageando 
a professora Rosemeire Kuki, no último dia 15 de outubro 



2200 TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  2299  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001199PPuubblliicciiddaaddee  FFoollhhaa  



2211PPuubblliicciiddaaddee  FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  2299  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001199



2222 TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  2299  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001199CCiiddaaddeeFFoollhhaa  

Outubro Rosa do
B.E.M. em Rio Grande

Evento ocorreu no Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura

Neste sábado (26), foi realiza-
do no Salão Nobre do Fundo
Social de Solidariedade de Rio
Grande da Serra o evento bene-
ficente “Outubro Rosa do
B.E.M.”, em parceria entre a
Prefeitura Municipal e o Projeto

Social B.E.M. (Bondade,
Educação e Melhoria). Das 10h
às 17h foram realizadas diversas
atividades referentes à
Campanha Outubro Rosa, que
visa ao combate e à prevenção
ao câncer de mama e de colo do

útero.
Um dos destaques foram os

cortes de cabelo feminino e
masculino, oferecidos ao custo
de um quilo de alimento não
perecível (somente para os
homens). Os cabelos servirão
para a confecção de perucas,
destinadas posteriormente a
mulheres que lutam contra o
câncer, em tratamento quimio-
terápico da ONG Rosário Cunha
Donation. Os alimentos arreca-
dados ainda servirão para a
montagem de cestas básicas a
serem doadas através do
Projeto do B.E.M.

Os participantes também
contaram com diversos serviços
gratuitos, com oficina de flores,
sorteios de brindes, profissio-
nais voluntários oferecendo
maquiagem e manicure, além de
palestras, depoimentos e equi-
pes de enfermagem especializa-
das que prestaram atendimen-
tos, com aferição de pressão
arterial e exame de dextro, e
fizeram orientações sobre cân-
cer de mama e de colo do útero. 

Cortes de cabelo foi um dos destaques do evento realizado na cidade 

Foto: Redes Sociais
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Alunos participam de
educação no trânsito 

Projeto é desenvolvido pela Prefeitura de Ribeirão Pires

Estudantes da rede municipal
de ensino de Ribeirão Pires estão
participando de projetos de edu-
cação no trânsito promovidos pela
Prefeitura, por meio da Secretaria
de Transportes e Trânsito (STT).
No dia 22 de outubro, os alunos do
Jardim I e II da Escola Municipal Tia

Marinha, da Vila Suíssa, participa-
ram das atividades do projeto
“Brincando de Trânsito”.

Entre as ações aplicadas está
“Vivenciando as práticas de bom
pedestre e bom ciclista”, em que a
criança participa de mini circuito
de rua. Na última sexta-feira, dia

18 de outubro, alunos do 1º ano
da Escola Municipal Lavínia
Figueiredo Arnoni, Centro Alto,
participaram do projeto
"Transporte e Cidadania", que leva
os estudantes da rede municipal
de ensino à sede da concessioná-
ria das linhas de ônibus munici-
pais, a Rigras. Nesta ação, as crian-
ças conhecem o funcionamento
do ônibus, o sistema municipal de
transporte coletivo e a empresa,
de modo geral.

Para a aluna Ana Clara Lima, de
6 anos, da Escola Municipal Lavínia
Figueiredo Arnoni, a oportunidade
de conhecer como funciona o
transporte coletivo foi destaque
da visita. “Aprendi como funciona
o ônibus e que devemos ser um
bom passageiro, deixando ele
sempre limpo”, disse.

Como forma de estender essas
informações para toda a popula-
ção, por meio da multiplicação do
conhecimento difundido entre as
famílias, a equipe da STT está
atendendo também escolas esta-
duais – conforme agendamento e
disponibilidade.

Alunos durante visita a empresa de transporte Rigras 

Foto: Divulgação

Formatura para curso
de Corte e Costura

Hoje (29), o CRAS – Centro de
Referência de Assistência Social –
de Rio Grande da Serra realizará
em sua sede a formatura do curso
de Corte e Costura. 

O evento inicia-se às 13h. Os
alunos ainda assistirão a vídeos e
participarão de discussões e dinâ-
mica de grupo antes de recebe-
rem o certificado de conclusão.
Para encerrar, às 15h30, todos
participarão de um café-da-tarde.

O CRAS – Centro de Referência
de Assistência Social fica localiza-
do na rua Santa Branca, nº 24,
Jardim Santa Tereza, Rio Grande
da Serra.

Alunas do curso durante umas das aulas realizadas no Centro

Fotos: Divulgação

Aulas são gratuitas 
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Cultura em RP promove
exposição de Halloween 

Mostra acontecerá até o dia 31 de outubro, no Centro Cultural da cidade

A Secretaria de Cultura da
Prefeitura de Ribeirão Pires
promoverá até o dia 31 de
outubro, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h, a

“Exposição de Halloween”. A
atividade acontecerá no Centro
Cultural da cidade, localizado
na Rua Dr. Yutaka Ishirara, 220,
Jardim Pastoril. Entrada gratui-

ta.
Cerca de 100 alunos da

Escola Municipal de Artes "Ítalo
Turriani”, dos cursos de
Desenho Artístico e Desenho de
Mangá, desenvolveram traba-
lhos referente ao Dia das
Bruxas.

“Sempre escolhemos um
tema para essas exposições.
Fazemos os alunos pesquisarem
sobre o assunto e a partir disso
desenvolvemos a temática nas
aulas, auxiliando no preparo do
desenho. O grande objetivo da
mostra é divulgar os trabalhos
dos alunos, dando oportunida-
des para eles”, explica a profes-
sora de Desenho Artístico, Nina
Szot.

O aluno de Desenho de
Mangá, Neto Pereira, 17 anos,
falou sobre sua experiência. 

“Para mim é uma honra par-
ticipar dessa exposição. As pes-
soas podendo ver meus dese-
nhos e a evolução que eu tive é
muito bom. Tenho muitos
incentivos e a professora tam-
bém é muito boa”, disse Neto
Pereira.

Foto: Divulgação

Atividade acontece no Centro Cultural da cidade 

“Pela Janela” é atração
no Ponto MIS em RGS

O Ponto MIS de Rio Grande
da Serra exibirá na próxima
quarta-feira (30) o drama nacio-
nal “Pela Janela”.

Serão três sessões no Teatro
Municipal Primeira-Dama
Zulmira Jardim Teixeira: às 9h,
às 14h e às 18h30.

A classificação etária é de 10
anos.

Sinopse: O filme conta a his-
tória de Rosália (Magali Biff),
uma operária de 65 anos que
dedicou a vida ao trabalho em

um fábrica de reatores da peri-
feria de São Paulo.  

Ela é demitida, e, deprimida,
é consolada pelo irmão José
(Cacá Amaral), que resolve levá-
la junto com ele em uma viagem
de carro até Buenos Aires. 

Na viagem, Rosália vê pela
primeira vez um mundo desco-
nhecido e distante de sua vida
cotidiana, começando uma jor-
nada que sutilmente transfor-
mará uma parte essencial dela
mesma.

Teatro Municipal de Rio Grande sediará o evento no dia 30

Foto: Divulgação
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Liga de Futebol Amador homenageia 
melhores da 1ª Divisão e Veteranos de RP

O  campeão União garantiu nove prêmios, com seis nomes na Seleção de 2019; Guanabara também foi destaque na premiação

A Liga Ribeirãopirense de
Futebol Amador premiou, na
noite da terça-feira (22), os espor-
tistas que se destacaram ao longo
do campeonato da 1ª Divisão e
Veteranos de 2019. Como espera-

do, os campeões E.C União e S.E
Guanabara foram as equipes mais
premiadas na cerimônia, além de
emplacarem o maior número de
jogadores na Seleção de 2019. 

Na categoria de veteranos, o

campeão Guanabara foi repre-
sentado com cinco nomes e con-
quistou os prêmios individuais de
Craque da Final e Goleiro Menos
Vazado da competição. 

O destaque, mais uma vez,

ficou com o goleiro Tatu, autor de
duas defesas durante a disputa
nos pênaltis que renderam o títu-
lo ao clube. O técnico Stenio tam-
bém figurou entre os melhores.

Seleção de Veteranos 2019:
Goleiro - Tatu (Guanabara);
Lateral-direito - Puruca (Luzo);
Zagueiros - Derval (Guanabara) e
Cristiano (Luzo); Lateral-esquerdo
- Nego (Guanabara); Volantes -
Fuba (Gambotas) e Do (Luzo);
Meia - Eder (Vila Suíssa) e Allan
(Luzo); Centroavantes - Claudião
(Guanabara) e Basílio (Aliados);
Técnico - Stenio  (Guanabara).  

Prêmios individuais: Craque
da Final - Rogério (Aliados) e
Derval (Guanabara); Goleiro
Menos Vazado - Tatu
(Guanabara);  Artilharia - Jadilson
/ 10 Gols (Vila Gomes).

Pela 1ª Divisão, o União garan-
tiu, ao todo, nove prêmios
incluindo seis nomes na Seleção
dos Melhores, Artilharia do
Campeonato, Revelação, Craque
do Campeonato e Craque da
Final, além da homenagem feita
pela Liga Ribeirãopirense ao pre-

sidente do clube, Gilberto Pereira
Cabral - o Giba. 

O meia e capitão do União Val
garantiu dois prêmios individuais
- sendo o artilheiro do torneio,
com nove gols, e escolhido pela
Liga como o Craque do
Campeonato.

Seleção da 1ª Divisão 2019:
Goleiro - Jonathan (Águia de
Ouro); Lateral-direito - Eder
(Águia de Ouro); Zagueiros - Luan
(União) e Flaviano (Águia de
Ouro); Lateral-esquerdo - Willian
(União); Volantes - Nenê (União)
e Romário (União); Meia -
Goiabinha (Malokas); Atacantes -
Val (União) e Juninho (Vila
Gomes); Centroavante - Nelis
(Malokas); Técnico -
Joba/Durinha (União). 

Prêmios individuais: Craque
da Final - Bio (União) e Douglas
(Malokas); Craque do
Campeonato - Val (União);
Goleiro Menos Vazado - Jonathan
/ apenas três gols sofridos (Águia
de Ouro); Artilharia - Val / 9 gols
(União); Revelação - Molina
(União) e Ari (Real Verão). 

Equipe do E.C União, campeã da 1ª Divisão, foi o grande destaque da noite 
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