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R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A
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A r t i g o  d a  S e m a n a

Aposentadoria especial dos
profissionais da Saúde

Com a Reforma da Previdência
ainda têm surgido muitas dúvidas
para os trabalhadores.  Nesse arti-
go, vou tratar brevemente da
aposentadoria especial dos profis-
sionais da Saúde; mais do que
nunca tem sido mundialmente
evidenciada a sua grande impor-
tância na sociedade. Eles têm
como missão preservar à vida,
oferecer assistência, amor e cui-
dados ao próximo, preservando
sua integridade física e psíquica
sem qualquer distinção

Com a Reforma, para a apo-
sentadoria especial desses profis-
sionais exige-se a comprovação
de 25 anos de efetivo trabalho
sujeitos a agentes nocivos à saúde
e 60 anos de idade.

Aqueles que já haviam preen-
chidos todos os requisitos até a
data da Reforma da Previdência
tem direito adquirido não se exi-

gindo idade mínima. Para os que
faltavam até dois anos para se
aposentar poderão utilizar a regra
de transição de pontos.

Nessa regra, deve se atingir 86
pontos que será composto de sua
idade + tempo de trabalho em
condição especial + tempo de tra-
balho em condição comum.

O tempo trabalhado nessas
condições até a data da Reforma
pode ser convertido em tempo
comum de contribuição e o traba-
lhador poderá se valer de outras
modalidades de aposentadoria.

A aposentadoria especial foi
criada em 1960, entretanto no
decorrer dos anos o INSS tem exi-
gido algumas regras para sua con-
cessão, devendo ser analisado o
período do efetivo trabalho e a
legislação aplicável à época do
trabalho nessa condição.
Também é necessária uma análi-
se prévia antes do requerimento
de um dos documentos mais
importantes da aposentadoria
especial que é o formulário PPP, o
qual deve ser devidamente
preenchido pelo empregador, o
que infelizmente dificilmente

acontece, sendo necessário
tomar algumas medidas.

Observo que alguns profissio-
nais da Saúde não são emprega-
dos e sim contribuintes indivi-
duais ou estão inseridos nas duas
modalidades, empregado e con-
tribuinte individual, assim como
muitos se submetem ao Regime
Geral da Previdência Social e ao
Regime Próprio, e ainda temos os
cuidadores que podem ser
domésticos quando trabalham
em residências.  Nesses casos,
existem algumas observações
que precisam ser detalhadas.

A aposentadoria especial, por
se tratar de um benefício comple-
xo, aconselha-se que o segurado
antes de requerer seu benefício
consulte um Advogado
Especialista Previdenciário, lhe
trazendo mais segurança para
concessão do melhor benefício.

Nécia Batista Lopes da Silva
Advogada, Especialista

Previdenciária e Trabalhista, Pós-
Graduada em Dir. Empresarial,
Membro das Comissões na OAB
de São Caetano do Sul.

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

Mais um final de semana triste para RP 
Há uma semana, o editorial da Folha

tratou sobre o final da campanha de cons-
cientização por um trânsito mais seguro
para todos. Naquela ocasião, chamamos
atenção aos acidentes que interrompe-
ram a vida de duas pessoas e alertamos
para que isso ocorresse cada vez menos
em nossa cidade.

Passado cerca de sete dias, o
trânsito fez mais três vítimas e a
brutalidade de um dos acidentes,
ocorrido na Avenida Humberto
de Campos, palco de inúmeros
acidentes trágicos, chocou a todos - até
mesmo quem não conhecia as vítimas.  

Na última quinta-feira (4), uma senhora
de 63 anos, na  Rodovia Adib Chammas. E
no sábado (6), dois jovens - um de 19 anos
e outro de 23 anos. Sonhos que foram
interrompidos em um piscar de olhos, por
uma fração de segundo, um momento

que não será possível voltar atrás para
consertá-lo. 

É lamentável ter que noticiar a morte
de pessoas que são importantes para
alguém. Sabemos que ver um familiar ser
a notícia na editoria de polícia dói muito.
Mas acontecimentos desse porte também

servem de alerta para outros
motoristas, e a nós jornalistas
fica incumbida essa difícil fun-
ção.  

Assim como uma estrada
comum de um bairro qualquer, o

respeito é uma via de mão dupla. Faça
uma pergunta a você mesmo, diga “será
que eu respeito o trânsito? o que eu devo
fazer para tornar as ruas em locais mais
seguros?”. Sua reposta será o caminho a
ser seguido. 

Lembre-se: a mudança sempre começa
a partir de nós mesmos.

““AAccoonntteecciimmeennttooss
ddeessssee  ppoorrttee

sseerrvveemm  ddee  aalleerrttaa
ppaarraa  mmoottoorriissttaass””  



33PPoollííttiiccaa FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  0099  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22002200

Que tem vereador insatis-
feito com os serviços da
Sabesp em Ribeirão Pires.

* * *

Que o vereador Danilo da
Casa de Sopa (PL) teve um
documento aprovado na Casa
de Leis que questiona a
Secretaria de Obras da cidade
se há fiscalização com relação
às obras da Sabesp, especial-
mente na Vila Sueli e Jardim
Santa Inês, reduto eleitoral do
parlamentar.

* * *

Que tão logo o assunto foi
posto para debate entre os
vereadores, Zé Nelson (PSD),
aposentado da Sabesp e
vereador em quinto mandato,
emendou e concordou com
todas as críticas disparadas
contra a Sabesp.

* * *
Que está tramitando na

Câmara de Ribeirão Pires um
Projeto de Lei de autoria do
vereador Edson Savietto
(PTB), o Banha, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de
pavimento intertravado (blo-

quete) nos passeios públicos
dos novos loteamentos e
empreendimentos imobiliá-
rios, no âmbito da Estância
Turística de Ribeirão Pires.

* * *

Que Banha, além de líder
do Governo Kiko Teixeira
(PSDB), é o vereador que mais
vezes ocupou o cargo de presi-
dente da Câmara na história
do município. No total foram
quatro vezes, oito anos.

* * *

Que o vereador Anderson
Benevides (Avante) decidiu
honrar o nome da família no
Legislativo, especialmente do
seu tio, o ex-prefeito Saulo
Benevides (Avante).

* * *
Que Anderson está propon-

do uma Lei, já em tramitação
na Câmara,  que altera o arti-
go 1º, da Lei nº 4550/2001,
para inserir parágrafo único,
dispondo sobre a inclusão do
nome do Prefeito que firmou
convênios com entes federati-
vos nas placas de inauguração
de obras públicas.

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

Em assembleia extraordinária
realizada na última sexta-feira (5)
pelo Consórcio Intermunicipal do
Grande ABC, em conjunto com os
sete prefeitos da região, por
vídeoconferência, foi acordado a
reabertura de concessionárias de
veículos e escritórios de prestação
de serviços, visando à retomada
gradual das atividades na região.
As normas para o funcionamento
destes setores foram estabeleci-
das pelo Consórcio, e caberá a
cada município publicar decreto
próprio sobre a questão, seguindo
o protocolo sanitário de Vigilância
em Saúde local.  Ontem duas cida-
des, Diadema e São Bernardo, que
haviam autorizado a abertura
foram impedidas pela Justiça.

A autorização foi definida pelos
chefes do Executivo das sete cida-
des, a exemplo do que ocorreu na
capital paulista. Procurada pela
Folha, a assessoria da Prefeitura
de Ribeirão Pires afirmou que o
assunto está sendo avaliado.
Portanto, ainda não haverá altera-
ção nas medidas econômicas e de
quarentena, relacionadas aos
setores indicados, e nem liberação
destes.

Segundo o Consórcio, os muni-
cípios do Grande ABC apresenta-
ram indicadores relacionados ao
novo coronavírus (Covid-19) que já
cumprem os critérios determina-
dos pelo Governo do Estado e pos-
sibilitam a reabertura gradual da
economia. “A região decidiu seguir

a capital, por isso pedimos a cola-
boração dos empresários no cum-
primento das normas sanitárias
rígidas contra a Covid-19, para que
não tenhamos que retroceder”,
afirmou o presidente do Consórcio
ABC e prefeito de Rio Grande da
Serra, Gabriel Maranhão. 

As concessionárias e revendas
de veículo da capital paulista tive-
ram que cumprir algumas medi-
das, como revezamento de funcio-
nários, limitação de 20% do públi-
co, medição de temperatura cor-
poral na entrada do estabeleci-
mento, auxílio à testagem da
covid-19, entre outros.  Já nos
escritórios, o uso de máscara de
proteção, e álcool em gel 70% é
obrigatório.

Reabertura de escritórios segue em debate

O isolamento social e a imple-
mentação da quarentena esta-
dual adotada para conter a pan-
demia do novo Coronavírus afe-
tou grande parte das indústrias
regionais e comércios, o que
resultou no déficit de R$ 3,8
bilhões do PIB (Produto Interno
Bruto) nas sete cidades do ABC,
neste ano. Em análise feita por
especialistas, calcula-se que a
perda de serviços e produtos
cheguem a R$ 5,2 bilhões, devi-
do a desaceleração da economia,
produção e consumo.

A projeção foi feita pelo Ob -
servatório de Políti  cas Pú blicas e
Empreendedo ris mo da
Universidade Municipal de São
Caetano (Conjuscs), que es   ti  mou
o impacto sobre o PIB re gional
da restrição às ativida des econô-
micas não essenciais. A análise
foi realizada com base em cada
mês de confi namento da popula-

ção, com última atualização em
31 de maio. 

Além disso, o observatório
estimou, para o cálculo, que o
PIB dos sete municípios somou
R$ 112 bilhões no ano passado.
Devido a isto, estima-se que a
redução do PIB em 2020 seja de
4,6%. 

O déficit na receita soma-se o
que é gasto pelas famílias, pelo
Governo e também em investi-
mentos realizados pelas empre-
sas, como compra de máquinas e
peças. Ou seja, exportações e
importações entram nessa conta
– mas as importações, como
representam dinheiro “saindo”
da região, estado ou país, con-
tam negativamente.

A partir deste cenário, calcula-
se que a balança comercial do 1º
bimestre na microrregião, em
dólar, resultou em US$ 9,1
milhões em exportação em

Ribeirão Pires, e US$ 0,2 milhão
em Rio Grande da Serra. Soma-
se tudo o que é produzido na
indústria e no setor de serviços.

Já a importação chegou a US$
8,16 milhões em Ribeirão Pires e
0,09 milhão em Rio Grande. O
saldo de 0,9 milhão foi favorável
para a Estância, porém, o saldo
de 0,1 milhão foi negativo para
Rio Grande da Serra.

O 1º bimestre nos sete muni-
cípios registrou queda de US$
92,26 milhões. Os números
foram divulgados pelo Ministério
da Economia.

Levando os dados em conta,
Jefferson José da Conceição,
coordenador do Conjuscs, esti-
ma que mesmo após o fim do
isolamento social, a retomada da
atividade econômica será lenta,
devido à queda na renda decor-
rente do aumento do desempre-
go e à dificuldade que muitos
empresários terão para restabe-
lecer seus negócios.

O panorama econômico terá
retomada gradual após a qua-
rentena, por isso, a recuperação
do Grande ABC dependerá das
medidas que serão implementa-
das e adotadas pelo Governo nas
próximas semanas.

As ações para recuperação da
economia estarão também ali-
nhadas ao controle nos números
de casos de coronavírus na
região, atreladas à mobilidade
urbana e ao grau de confiança
das pessoas nos comércios.
Setor que emprega cerca de 143
mil trabalhadores formais, no
ABC. 

Porém, no cenário atual, o
investimento na Saúde precisa
ser constante para diminuir o
grau de longevidade da crise.

Redução do PIB impacta ativida des econômicas não essenciais

Indústrias e comércios sofrem com perda de receita desde implantação 
da quarentena estadual, em 22 de março

PIB no Grande ABC encolhe e
déficit chegará a R$5,2 bilhões
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A Folha foi procurada por um
morador do Planalto Bela Vista
informando sobre o grave risco de
deslizamento de uma escada
hidráulica que fica ao lado de sua
residência. Problema que se esten-
de por mais de cinco anos.

As fortes chuvas dos últimos
anos provocaram rachaduras e
danos à uma escada hidráulica ins-
talada pela Prefeitura de Ribeirão
Pires na rua dos Aliados, na altura
do número 478.

De acordo com o morador João
Mariano de Souza Filho, a
Prefeitura agendou a visita de um
engenheiro para verificar as causas

do deslizamento gradativo da esca-
da hidráulica e as ações preventi-
vas que deveriam ser adotadas. O
agendamento foi realizado em
novembro de 2019 e a vistoria foi
realizada pela Secretaria de Obras,
acompanhada de um engenheiro,
em março deste ano. Segundo o
morador, a equipe tirou fotos do
local, porém, até o momento
nenhum reparo de infraestrutura
foi realizado.

“Devido as chuvas dos últimos
dias, o local está mais perigoso e o
risco de deslizamento está aumen-
tando”, disse João Mariano.

A obra foi realizada para conter

o estrago que a água produz quan-
do tem muita chuva, dissipando a
energia de um curso de água quan-
do é necessário vencer uma gran-
de diferença de nível em curta dis-
tância. Porém, pela falta de manu-
tenção, houve o aparecimento de
rachaduras, que levaram ao desli-
zamento progressivo da escada
hidráulica. O desbarrancamento
de lama ao lado da escada intensi-
ficou a gravidade do problema.

“Caso haja a queda da escada
hidrálica, todo o entulho irá cair
em frente ao meu portão”, disse o
morador.

A redação procurou a Prefeitura
de Ribeirão Pires, na última sexta
(6), para comunicar sobre a recla-
mação do morador e também
acompanhar as medidas de pre-
venção na área. 

A Administração Municipal
retornou informando que: “a
Secretaria de Serviços Urbanos
realizará avaliação no local para
determinar quais são os procedi-
mentos indicados para o atendi-
mento da referida demanda”.

Porém, não foi informado a pre-
visão para esta ação.

Escada hidráulica sem reparo
causa desconforto a morador

Fortes chuvas dos últimos anos provocaram rachaduras e danos à escada

Escada hidráulica está sem reparos há cinco anos

O Governo Federal publicou
no final de maio, dia 29, decreto
de prorrogação do prazo para a
apresentação obrigatória ao
alistamento militar 2020.
Jovens brasileiros que comple-
tam 18 anos neste ano, que
devem, por lei, fazer o alista-
mento, terão até 30 de setem-
bro de 2020 para se alistar onli-
ne. O prazo original era até 30
de junho. 

A medida foi tomada em
razão do controle da dissemina-
ção do coronavírus em todo o
território nacional. 

Em Ribeirão Pires, o atendi-
mento presencial na Junta de
Serviço Militar foi suspenso por
conta da pandemia. 

A cerimônia de Compromisso

à Bandeira, que estava marcada
para 28 de maio, foi suspensa
pelo Exército. 

Apesar do cancelamento da
cerimônia e da prorrogação do
prazo de apresentação ao
Serviço Militar, o Alistamento
Militar segue sendo obrigatório
para moradores da cidade, do
sexo masculino, nascidos em
2002 (que completam 18 anos
em 2020). 

Até 30 de setembro, os
jovens dessa faixa etária fazer o
alistamento pelo site www.alis-
tamento.eb.mil.br, e seguir os
passos indicados na página.

Informações podem ser obti-
das pelo e-mail
j u n t a m i l i -
tar@ribeiraopires.sp.gov.br.

Prazo para alistamento
militar é ampliado

Prazo foi estendido até o dia 30 de setembro
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No final da última semana,
as principais vias de Ribeirão
Pires foram palcos de acidentes
de trânsito que deixaram pelo
menos três vítimas fatais e uma
em estado grave, em menos de
48 horas. No acidente do últi-
mo sábado (6), os jovens de 23
anos e 19 anos tiveram o óbito
confirmado ainda no local.

A primeira morte ocorreu no
final da tarde da última quinta-
feira (4), após um atropela-
mento na Rodovia Adib
Chammas, que liga a Estância à
cidade de Rio Grande da Serra.
Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, o motorista
seguia pelo local quando foi
surpreendido por uma mulher
identificada como Maria Lucia
de Oliveira, de 63 anos, que
atravessou a rodovia, saindo da
pista norte para a pista sul -
momento em que foi atingida
pelo veículo. 

O condutor relatou aos poli-
ciais que não teve tempo hábil
para frear e evitar o atropela-
mento. A vítima chegou a ser
levada a UPA Rio Grande da

Serra, mas não resistiu à gravi-
dade dos ferimentos. Ainda foi
apurado pelos policiais rodo-
viários que o motorista não
estava embriagado e conduzia
o veículo com prudência no
momento do acidente. 

Já na manhã de sábado (6),
por volta das 7h30, na Avenida
Humberto de Campos, próximo
ao acesso à Vila Sueli, outras
duas pessoas morreram após a
colisão entre um carro e uma
moto.

De acordo com informações,
o condutor do veículo Toyota
Etios cruzou a avenida para
acessar o bairro, quando a
motocicleta que era conduzida
por Gabriel Henrique Lopes, de
19 anos, sentido Ribeirão Pires,
atingiu a frente do carro. Tanto
Gabriel quanto Fabrício
Pereira, de 23 anos, que estava
na garupa, morreram no local
do acidente. 

Ainda de acordo com infor-
mações do registro da ocorrên-
cia, o condutor era habilitado e
sua moto não possuía emplaca-
mento, uma vez que era zero

quilômetro.  
Uma terceira vítima, que

estava a bordo de outra moto-
cicleta, também se envolveu no
acidente. De acordo com o
boletim de ocorrência, Luiz
Cruz Leal Sobrinho, de 28 anos,
foi levado em estado grave ao
Hospital Mário Covas, em
Santo André. Até o fechamento
desta edição a Folha não obte-
ve atualizações quanto ao qua-
dro de saúde do homem.  

Foi requisitado exame e toxi-
cológico para a vítima fatal,
que conduzia a moto, e ao
motorista do veículo junto ao
Instituto Médico Legal, de
Santo André.  

Os acidentes foram registra-
dos na Delegacia de Polícia
Doutor Evandro Lima como
Homicídio Culposo (quando
não há intenção de matar) na
direção de veículo automotor.
E para ambos, o delegado titu-
lar do município, doutor
Wagner Milhardo, instaurou
inquérito policial para apurar
as possíveis causas, que culmi-
naram nas mortes.

Estância registra três mortes decorrentes 
de acidentes de trânsito dentro de 48 horas

Os acidentes aconteceram entre a tarde de quinta-feira (4) e a manhã de sábado (6), em duas das principais vias da cidade

No acidente do último sábado (6), as vítimas morreram ainda no local

Foto: Divulgação/STT

Não foi só morte violenta ou
por Coronavírus que Ribeirão
Pires registrou na última sema-
na, infelizmente. 

Na manhã do último domin-
go (7), um homem de 48 anos,
Carlos José Silva, morador da
rua Pirajá, passou mal e morreu
enquanto caminhava pela rua
Olímpia Cata Pretta, região do
Centro Alto de Ribeirão Pires. 

Segundo informações do
boletim de ocorrência, por
volta 8h40, a Polícia Militar foi

acionada no local e deparou-se
com o homem caído na via e já
sem vida.

Ao que tudo indica, a vítima
andava pelo local, quando pas-
sou mal repentinamente, caiu
ao solo e morreu.  

Os militares também relata-
ram que equipes do Samu com-
pareceram ao local e atestaram
o óbito com motivo de causas
naturais, uma vez que não
havia sinais de violência apa-
rente no corpo do homem. 

Homem passa mal e 
morre na Olímpia Cata Pretta
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Um entregador de uma trans-
portadora de São Paulo foi alvo
de um criminoso enquanto efe-
tuava entregas pela região do
Jardim Guanabara, em Ribeirão
Pires, na tarde da última sexta-
feira (5). A carga roubada ultra-
passa o valor de seis mil reais.

Segundo informações do
boletim de ocorrência, a vítima
foi abordada enquanto realizava
uma entrega na rua Anita
Garibaldi, por volta das 15h.
Diante de graves ameaças e o
uso de uma arma de fogo, o
homem - ainda não identificado

- determinou que o motorista
ocupasse o banco do passageiro
do veículo utilizado para fazer
as entregas, ordenando ainda
que não olhasse para seu rosto
durante o trajeto.  

Em uma rua de terra próxima
ao ponto da abordagem, o cri-
minoso descarregou o veículo e
liberou a vítima juntamente ao
carro. Ao todo, 35 embalagens
entre eletro-eletrônicos, ves-
tuários e afins, que totalizam a
quantia de R$6.833,51 foram
levados pelo indivíduo.  

A vítima não soube informar
se houve ajuda de outros crimi-
nosos no momento em que o
assaltante descarregou a cami-
nhonete. Após ser liberado, o
entregador acionou a Polícia
Militar e compareceu à
Delegacia de Polícia de Ribeirão
Pires para registrar o boletim de
ocorrência. 

O entregador foi orientado a
comparecer ao Setor de
Investigações para realizar a
tentativa de reconhecimento
fotográfico dos possíveis auto-
res.

Criminoso rouba carga 
no Jardim Guanabara

O prejuízo foi de mais de seis mil em reais em encomendas

O caso foi registrado na Delegacia de Ribeirão Pires 

Foto: Folha Ribeirão Pires

Dupla de criminosas 
faz vítima na Miguel Prisco
Na manhã do último dia 2,

uma mulher foi vítima de uma
dupla de criminosas enquanto
andava pela rua Miguel Prisco,
em Ribeirão Pires. 

Segundo informações do
boletim de ocorrência, a víti-
ma de 68 anos caminhava pela
via quando as mulheres se
aproximaram e começaram a
conversar. Ao parar, uma das
desconhecidas subtraiu a
bolsa, onde estavam alguns
documentos pessoais, cartões
e a quantia de R$1.500,00 em
dinheiro.  

A mulher compareceu à
Delegacia de Polícia Doutor
Evandro Lima, em Ribeirão
Pires, na tarde do ocorrido,
onde registrou o boletim do
caso. Ela foi orientada a com-
parecer ao Setor de
Investigações Gerais para rea-
lizar o eventual reconheci-
mento fotográfico das possí-
veis autoras do crime.

O ocorrido foi registrado
como Furto Qualificado. 

Até o momento, a identida-
de das criminosas não foi
divulgada.

Moradora de RP tem 
celular invadido após
anunciar venda de 
imóvel na internet

Uma jovem de 21 anos foi alvo
de estelionatários após anunciar a
venda de um imóvel na platafor-
ma Mercado Livre, no último dia 2. 

De acordo com informações do
boletim de ocorrência, após a
publicação, a anunciante recebeu
quatro ligações de supostos fun-
cionários da plataforma que trata-
vam sobre o mesmo assunto, sob
o argumento de que as informa-
ções solicitadas seriam necessá-
rias para verificar a veracidade das
informações. 

Um deles chegou a informar
um código de seis dígitos à vítima,
que desconfiou do fato de os
supostos funcionários pedirem
sempre a mesma informação.
Após a primeira ligação, o what-
sapp da jovem ficou inativo e pos-
teriormente ficou sabendo que
alguém havia se passado por ela e,
por meio de mensagens, solicitado
valores em dinheiro. 

A vítima não tem conhecimen-
to sobre prejuízos ocasionados
pela invasão.

O caso foi registrado na
Delegacia da Estância. 
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Na tarde da última sexta-
feira (5), a Secretaria de Verde
e Meio Ambiente de Rio
Grande da Serra recebeu
denúncia de descarte irregular
de resíduos de construção civil
na estrada Humberto Rebizzi,
estrada de pouco movimento,
de terra e que leva até a beira
da represa. Vale ressaltar que
a ação ocorreu justamente no
Dia Mundial do Meio
Ambiente.

A equipe de Fiscalização da
Prefeitura Municipal foi pron-
tamente enviada ao local, com
apoio da Guarda Civil
Municipal que, posicionados
em ponto estratégico, pude-
ram flagrar o descarte. 

Foi apurado também que
somente naquele dia o mesmo
caminhão havia realizado a
mesma ação por quatro vezes.

O veículo foi recolhido ao
Pátio Municipal de Rio Grande
da Serra, e o responsável
autuado pela infração, além de
ter ficado obrigado a recupe-
rar a área atingida pelo descar-
te irregular.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, Rio Grande da Serra flagra descarte de entulho irregular próximo a represa

Secretaria do Verde de Rio Grande da Serra
e GCM flagram descarte irregular na Rebizzi

Ação conjunta aconteceu na última sexta-feira

A preocupação para evitar a
disseminação do novo corona-
vírus é latente nas administra-
ções municipais e portanto não
é diferente em Rio Grande da
Serra.

No último domingo (7) a
Prefeitura da cidade, através
da Vigilância Sanitária e equipe

de Fiscalização realizou traba-
lhos de orientação aos comer-
ciantes da Feira-Livre da Rua
Agostinho Cardoso, na Vila
Figueiredo, ponto de aglome-
ração de pessoas. 

A ação visa à prevenção da
disseminação a Covid-19 no
município.

Prefeitura de RGS orienta
feirantes sobre prevenção
a Covid-19 no domingo

Feira-Livre fica na rua Agostinho Cardoso em Rio Grande da Serra
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Na última sexta-feira, 5 de
junho, foi comemorado o Dia
Mundial do Meio Ambiente.
Por conta das medidas de pre-
venção ao coronavírus, as
ações tradicionalmente feitas
nas ruas e escolas, promovidas
pela Secretaria de Meio
Ambiente da Prefeitura de
Ribeirão Pires, ganharam novo
formato, em plataformas digi-
tais.

Durante toda a semana, a
Prefeitura de Ribeirão Pires
publicou nos canais oficiais
mensagens de conscientização
voltadas à preservação do
nosso planeta. 

O tema principal deste ano
foi a importância dos 5 “Rs” da
Sustentabilidade: Repensar,
Recusar, Reduzir, Reutilizar e
Reciclar. 

A secretária de Meio
Ambiente, Wanessa Isídio,
explicou que o isolamento

social é um momento em que
todos podem ter a oportunida-
de de repensar ações. “Neste
ano, estimulamos reflexão
sobre as pequenas atitudes
que podem diminuir danos
causados pela ação do Homem
ao meio ambiente”, explicou a
secretária. 

A equipe de Educação
Ambiental da Prefeitura tam-
bém preparou materiais em
vídeo, utilizando fantoches,
que estão sendo disponibiliza-
dos aos alunos da rede munici-
pal, como forma de reforçar as
atividades de conscientização.

A Secretaria de Educação
abordará durante todo o mês
de junho assuntos relaciona-
dos à preservação ambiental,
por meio do Programa
“Aprendendo em Casa”, que
leva atividades pedagógicas
online aos alunos da rede
municipal de Ribeirão Pires.

Em Ribeirão Pires Dia Mundial do Meio Ambiente
foi marcado por conscientização online

Conscientização ocorreu na última sexta-feira e foram publicados em canais oficiais  mensagens alusivas ao tema 
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Jovens e adultos fora da idade
escolar que desejam retomar os
estudos ainda podem se inscrever
para as aulas do segundo semestre
na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (EJA) na escola da
rede estadual Edmundo Luiz de
Nóbrega Teixeira, em Rio Grande
da Serra.

A escola está situada na Av. Jean
Lieutaud, 280, Vila Lavinia, e gran-
de parte dos estudantes são de
cidades vizinhas, como Ribeirão
Pires, Santo André, Vila de
Paranapiacaba, e Mauá. O cadas-

tro pode ser feito no site da
Secretaria Estadual de Educação
(www.sed.educacao.sp.gov.br/Nc
a/preinscricaoonline/login). Para
isto, o candidato deve apresentar
documento de identidade (certi-
dão de nascimento e RG), compro-
vante de residência e histórico
escolar. 

A data de início das aulas do 2º
semestre serão programadas em
breve pela Secretaria de Educação,
a qual irá deliberar se será de
maneira presencial ou virtual, devi-
do a pandemia do coronavírus.

Conforme o diretor da Escola
Estadual Edmundo Luiz De
Nóbrega Teixeira, Pedro
Alexandre, a instituição fornece o
Ensino Fundamental II, sendo do
6º ao 9º ano, além do Ensino
Médio e EJA. “Somos a maior esco-
la de Rio Grande da Serra, pois
atendemos cerca de 1300 alunos
durante todo o ano letivo. Na cida-
de, somos a única instituição que
oferece o EJA; modalidade de ensi-
no que beneficiou 208 estudantes
em 2019, e 313 no primeiro semes-
tre de 2020”, disse o diretor.

Anteriormente, Ribeirão Pires
contava com a Escola Estadual
Ruth Neves, situada Centro Alto, a
qual oferecia a modalidade EJA
para os alunos que não finalizaram
o Ensino Médio. Porém, conforme
informado pela diretoria, a escola
não abrirá sala neste semestre.

Vale lembrar que para que haja
a abertura de salas de aula, é
necessário haver procura pelas ins-
crições. O diretor Pedro Alexandre
comentou à Folha que para uma
sala ser aberta são necessárias ao
menos 35 inscrições por série, a

fim de garantir ensino à todos.
“No nosso caso, grande parte

do atendimento são de jovens e
adultos que ingressaram muito
jovens no mercado de trabalho, se
tornaram mães na adolescência,
ou abandonaram a escola. Cremos
que estamos prestando além de
um serviço educacional, um servi-
ço social para nossa cidade, opor-
tunizando condições para que a
escola volte a fazer parte da vida
dessas pessoas”, disse o pedagogo.

O EJA cumpre mais do que o
papel de completar o estudo, mas
reforça a independência e cidada-

nia de cada indivíduo.
“Nos tempos de hoje, o merca-

do de trabalho é muito seletivo.
Para galgar sonhos mais altos na
vida profissional é fundamental
que tenha conhecimento acadêmi-
co. Além disso, estimulamos na
escola a autoestima dos nossos
alunos para que deem prossegui-
mento aos estudos na universida-
de. Os resultados são bem positi-
vos”, finalizou o diretor Pedro
Alexandre.

Mais informações sobre pré-
inscrição e matrícula: (11) 4820-
1115.

EJA é aberto para estudantes com idade mínima de 18 anos, os quais não conseguiram concluir o ensino médio em idade escolar

Escola Estadual Edmundo Teixeira 
abre pré-inscrição online para o EJA

EJA é alternativa prática para quem não concluiu os estudos

Escola Estadual Edmundo Luiz de Nóbrega, situada na Vila Lavinia



1133CCiiddaaddee FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  0099  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22002200

O Rotary Club Satélite
Ribeirão Pires Rio Grande da
Serra realizou na última quin-
ta-feira a doação de uma tone-

lada de alimentos para Rio
Grande da Serra.

Trata-se de uma campanha
de arrecadação anual em par-

ceria do Rotary Club e Grupo
Pão de Açúcar, que neste ano
foi potencializada em virtude
da pandemia da Covid-19.

As doações foram encami-
nhadas à Secretaria de
Cidadania e Inclusão Social de
Rio Grande, que agora organi-
zará a distribuição aos muníci-
pes cadastrados em situação
de vulnerabilidade social.

O Rotary Club é uma asso-
ciação de clubes de serviços,
cujo objetivo declarado é unir
voluntários a fim de prestar
serviços humanitários, sem
fins lucrativos, que prezem
pela ética e o bem-estar social.

Há mais de 36 mil clubes
Rotary no mundo, com mais de
1,2 milhão de associados em
218 países.

Em Rio Grande da Serra o
clube Satélite conta com 16
membros. Para mais informa-
ções sobre o clube em Rio
Grande entre em contato atra-
vés do email
rotaryrgs@gmail.com ou pelo
telefone (11) 96521-6689.

Rotary da cidade conta com 16 participantes

Rotary de Rio Grande doa
uma tonelada de alimentos

Doação aconteceu na última quinta-feira

A Prefeitura de Rio Grande
da Serra, através da Secretaria
de Cidadania e Inclusão Social,
recebeu doações de Face
Shields para proteção dos pro-
fissionais do SUAS, atuantes na
linha de frente em tempos de
pandemia.

A empresa NR Secure doou
35 viseiras que serão distribuí-

das aos técnicos do CRAS, do
CREAS, visitadores do Criança
Feliz, entre outros.

A Prefeitura agradece à
Marilza Helena de Moraes -
Coordenadora do Grupo Amor
de Mãe - por intermediar esta
ação. Os profissionais recebe-
rão orientações sobre uso e
higienização.

RGS recebe doação
de viseira de proteção

NR Secure foi quem efetuou a doação para Prefeitura de Rio Grande
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A Prefeitura de Ribeirão
Pires, em decisão conjunta
com a comunidade católica do
município, suspendeu a reali-
zação das tradicionais ativida-
des em celebração ao Corpus
Christi e a Festa de Santo
Antônio (que neste ano chega-
ria à 44ª edição). 

A medida tem como objeti-
vo evitar aglomerações de
pessoas dentro das normas de
segurança estabelecidas para
o combate à disseminação do
coronavírus. 

O feriado de Corpus Christi
foi antecipado pelas
Prefeituras do Grande ABC
para o dia 22 de maio. A data
religiosa, 11/06, entretanto,
foi mantida para os festejos
religiosos. 

O dia é marcado pela con-
fecção de tapetes, procissão e
missas. Foram essas as ativi-
dades suspensas pela
Prefeitura e pelas paróquias
de Ribeirão Pires.

“O Corpus Christi é uma

celebração importante para os
católicos na qual reforçamos
nossa fé na presença real de
Cristo no pão e no vinho, o
mistério Eucarístico. Em nossa
cidade consagrou-se a cele-
bração conjunta de todas as
paróquias, um momento forte
de fé e unidade. No entanto,
neste ano de 2020 estamos
vivendo uma pandemia que
tem ceifado muitas vidas.
Neste sentido, atentos ao
valor da vida e cientes da
importância do isolamento
social para conter o contágio
do coronavírus, achamos por
bem suspender a celebração
conjunta e celebrar individual-
mente em cada paróquia, por
transmissão ao vivo”, explicou
o coordenador das atividades
no município, Vigário Regional
Pe. Rogério Duarte Irmão.

Santo Antônio

O Dia de Santo Antônio, 13
de junho, tem ações especiais

em Ribeirão Pires, com a cele-
bração de missas e festejos
típicos deste período que
valorizam a cultura local.

A realização do evento, que
neste ano aconteceria entre
11 e 14 de junho, foi suspensa,
em comum acordo pela
Prefeitura da Estância e pela
Paróquia Nossa Senhora de
Fátima. 

“Agradeço à Prefeitura e a
todos os seus colaboradores
pela Festa de Santo Antônio
realizada no ano passado, no
Complexo Ayrton Senna, que
teve grande valia para nossa
Paróquia. Devido à atual situa-
ção que vivemos, com a pan-
demia do coronavírus, não
será possível a realização de
nossa Festa neste ano, mas
temos a esperança de poder
realizá-la novamente em
2021”, afirmou o padre Mário
Alecio Ferreira da Silva, páro-
co e administrador paroquial
da Paróquia Nossa Senhora de
Fátima. 

Estância suspende festividades
de Corpus Christi e Santo Antônio

Decisão conjunta entre Prefeitura e comunidade católica faz parte das medidas de combate ao novo coronavírus

Tradicional festejo católico ocorreria nesta quinta-feira
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