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GCM de RGS trabalha há 2 meses

Ribeirão Pires intensificou a orientação em comércios ontem

3 jovens de
RP morrem
emMauá
em colisão
com 11
veículos
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Rio Grande
também
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de drogas
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Região intensifica
orientação em
comércios na
Fase Amarela

A Prefeitura de Ribeirão
Pires reforçou nessa segun-
da-feira, 6/07, o trabalho das
equipes de fiscalização para
orientar o primeiro dia de
reabertura gradativa de ativi-
dades comerciais e de servi-
ços da Fase Amarela do
Plano São Paulo.
Neste momento, o foco

principal é a orientação
sobre as regras estabelecidas
por meio do Decreto
Municipal 7.021/2020, que
segue as diretrizes estabele-
cidas pelo Governo do
Estado.
De acordo com a secretá-

ria de Meio Ambiente,

Wanessa Isídio, o setor de
fiscalização de Posturas
segue monitorando todas as
atividades no município.
“Nosso objetivo é de

orientação para que que
todas as regras de funciona-
mento do comércio sejam
cumpridas no combate à
pandemia”, explicou.
Os prefeitos Kiko Teixeira

(PSDB) e Gabriel Maranhão
(Cidadania), deRibeirão eRio
Grande, respectivamente,
assinaram, na última sexta
(3), os protocolos para rea-
bertura para bares, restau-
rantes, salões de beleza e
barbearias. Páginas 3 e 4

Procons abrem canais para
apurar contas da Enel
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R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A

CC HH AA RR GG EE

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

Ribeirão Pires e o exemplo
de sua gente e da indústria 

contra a pandemia

A pandemia do novo coronaví-
rus trouxe inúmeras mudanças na
rotina da sociedade, na tentativa
de conter, o máximo possível, esse
desconhecido e tão agressivo
vírus.

Uma das medidas foi a inter-
rupção de série de atividades e
setores, o que trouxe ainda mais
complexidade e angústia ao
momento. 

Porém, nem tudo pôde parar,
para que o abastecimento da
população e, principalmente do
setor hospitalar, fosse garantido
ao longo desse período. 

O ramo de empresas de emba-
lagem é um exemplo. Atuo nesse
segmento, na cidade de Ribeirão
Pires, há 17 anos, recém-comple-
tados em junho e mais do que a
continuidade do trabalho – com
toda a segurança à integridade
física e metal dos funcionários,
claro – para atender às demandas
da população, foi necessária a

reinvenção e readequação para
ajudar o que é, literalmente, mais
vital neste momento: a saúde.

Em nosso caso, por exemplo,
atuamos com produção de emba-
lagens plásticas de proteção,
como o plástico bolha. O público-
alvo principal sempre foi o setor
automotivo, mas com a pande-
mia, a necessidade do segmento
hospitalar por apoio se intensifi-
cou e passamos a atendê-lo, não
apenas com nosso produto, mas
como mais um aliado à área para o
enfrentamento a esta crise na
saúde que é uma das piores, se
não a pior, da história mundial.

Ribeirão Pires tem dado valoro-
sa contribuição nesse período. A
população tem feito sua parte
nessa luta e coloca a cidade entre
as que estão com maior índice de
isolamento social do Estado. 

E nós, do setor industrial, tam-
bém seguimos fazendo nosso
papel, nos reinventando, nos rea-
dequando e nos readaptando
para reforçar a linha de frente
desse árduo combate.
Reforçamos o apoio ao setor hos-

pitalar com nossas produções e,
assim, além de somar forças para
enfrentar a batalha, pudemos
manter os empregos de nossos
colaboradores, sem deixar de
lado, em nenhum momento, a
proteção dos mesmos.

Em tempos de transformações
geradas pela pandemia do coro-
navírus, a população de Ribeirão
Pires e os setores instalados na
cidade mostraram que estão aber-
tos a mudanças e adaptações que
ficarão de legados quando tudo
isso passar. Apesar de todos os
pesares dessa crise, esse é um
bom momento para nos reinven-
tarmos como pessoas, sociedade
e negócios.

Estamos ainda em meio a um
turbilhão de mudanças e incerte-
zas, mas cada desafio, por mais
difícil que seja, construirá um
“novo normal” mais eficiente,
modernizado, unido e, acima de
tudo, fortalecido.

Marcio Grazino 
Empresário e Diretor da

Maximu’s Embalagens Especiais,
em Ribeirão Pires

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

As coisas estão voltando ao normal?
Nesta semana, as cidades do Grande ABC

deram mais um passo na retomada das ati-
vidades econômicas na região. A chamada
Fase Amarela do Plano São Paulo trouxe
consigo a possibilidade de reabertura de
bares, restaurantes, salões de beleza e bar-
bearias funcionarem por algumas horas,
além da ampliação do horário dos
serviços que já estavam liberados
pela Fase Laranja.  
É inevitável. Com a volta de

alguns setores do comércio, mais
pessoas circularão pelas ruas - e
isso já foi perceptível logo no primeiro dia da
Fase Amarela na Estância. Será comum nos
depararmos com pequenos grupos sentados
em mesas de restaurante e lanchonetes, ou
clientes sendo atendidos em salões de bele-
za e barbearias, e isso poderá nos levar a
uma percepção equivocada de que as coisas
voltaram ao normal.  

Não! Elas não voltaram ao que era antes
da pandemia. O coronavírus ainda faz parte
de nosso cotidiano. Ele ainda é um vírus
agressivo que faz incontáveis vítimas a cada
novo dia.  
O comércio está voltando gradualmente

porque essas pessoas precisam trabalhar. Os
estabelecimentos ainda estão se
adequando a esse “novo normal”
que viveremos por um bom e
longo tempo.  
Álcool gel, aferição de tempera-

tura, limitação de pessoas em
ambientes não essenciais para a coibição da
disseminação da Covid-19, e os comercian-
tes estão nos fornecendo. Mas não caia
nessa de que esses cuidados são suficientes
para manter o vírus longe. Antes de tudo, é
preciso ter consciência e prudência nas ati-
tudes, porque só assim as coisas poderão
voltar, de fato, ao normal.

““ÉÉ  pprreecciissoo  tteerr
ccoonnsscciiêênncciiaa
ee  pprruuddêênncciiaa  
nnaass  aattiittuuddeess””
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Que em live ontem a noite,
quando chegou a ter quase
1000 pessoas assistindo ao
mesmo tempo, a pré-candida-
ta a prefeita de Ribeirão Pires,
Marisa das Casas Próprias
(Solidariedade), aproveitou
para cutucar um concorrente
nas eleições desse ano.

* * *

Que Marisa afirmou que
não irá ficar ficar “dando auli-
nha de política enquanto pes-
soas precisam de ajuda neste
momento”, disse referindo-se,
sem citar nome, ao ex-prefeito
Clóvis Volpi (PL) que desde o
ano passado ministra aulas
sobre política na sede do seu
partido político na Estância.

* * *
Que uma das estratégias do

pré-candidato a prefeito da
Estância pelo Partido dos
Trabalhadores, Felipe
Magalhães é, além de mostrar
que o PT realizou muita coisa
na cidade quando governou o
município, também levar a
discussão para o âmbito fede-
ral.

* * *

Que Felipe analisa e mostra
para população que ele é o
único concorrente ao cargo na
cidade que é contrário ao
Governo de Jair Bolsonaro
(sem partido).

* * *

Que além disso Felipe
Magalhães vem mostrando
em sua rede social as diversas
obras que foram realizadas
em Ribeirão Pires quando a
cidade foi governada pela pro-
fessora Maria Inês Soares,
entre os anos de 1997 a 2004.

* * *
Que depois que essa coluna

afirmou que Ribeirão Pires
poderá ter até 10 candidatos a
prefeito neste ano, muitos
“amantes” da política come-
çaram a fazer contas para
saber quem são essas pessoas
e para ajudar, a coluna hoje
mostra quais são os partidos:
PSDB, PL, Avante,
Solidariedade, Cidadania,
Republicanos, PT, Psol, Pstu e
PSL.

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

Os prefeitos Adler Teixeira -
Kiko (PSDB) e Gabriel Maranhão
(Cidadania) assinaram, na última
sexta (3), os protocolos para rea-
bertura para bares, restaurantes,
salões de beleza e barbearias nas
cidades. Medidas  vigentes de 6 a
14 de julho, conforme regras da
Fase Amarela do Plano São Paulo,
autorizado pelo Governo Estadual.

Os estabelecimentos que já
estavam autorizados a funcionar
na fase 2 (Laranja), comércio de
rua e serviços em geral, tiveram
ampliação do horário e podem
manter as portas abertas por até
seis horas.

A Prefeitura de Ribeirão Pires,
por meio do Decreto Municipal nº
7.021/2020, determinou que esta-
belecimentos do setor alimentício
devem funcionar das 11h às 17h;
salões de beleza e barbearias, das
12h às 18h. Comércios de rua pas-
sam a funcionar das 10h às 16h;
shoppings e galerias, das 12h às
18h. 

Em Rio Grande, bares, restau-
rantes, sorveterias e similares fun-
cionarão das 11h às 17h, em sinto-
nia com a Estância. No entanto,
salões de beleza e barbearias
devem funcionar das 14h às 20h;
comércios de rua,  shoppings e

galerias das 9h às 15h.
Escritórios, concessionárias e

imobiliárias, que também estavam
liberados para abrir na Fase
Laranja, poderão estender o horá-
rio para 6 horas diárias.

Os estabelecimentos deverão
seguir rígidos protocolos de saúde
e higiene, como maior espaço
entre cadeiras, com higienização
frequente, e disponibilização de
álcool gel.

Os decretos municipais prevêm
que os locais privados cujas ativi-
dades estão permitidas dentro da
quarentena deverão tomar as pro-
vidências necessárias para que
funcionários e clientes utilizem a
máscara, inclusive impedindo que
estes ingressem e/ou permane-
çam no local sem a utilização da
máscara facial.

Há ainda a proibição das
seguintes atividades: comércios
ambulates, salões de festas, tea-
tros e espaços culturais e eventos
que gerem aglomerações, como
forma de controle da dissemina-
ção do coronavírus.

Fiscalização: Caberá às secreta-
rias e órgãos municipais, dentro de
suas competências, e à Guarda
Civil Municipal de Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra, fiscalizar e

adotar medidas para revogar o
alvará de funcionamento, multar
ou interditar os estabelecimentos
em caso de descumprimento dos
decretos municipais.

Casos: Na tarde da última
segunda (6) a microrregião regis-
trou a soma de 678 casos positivos
de coronavírus, sendo 448 em
Ribeirão Pires e 190 em Rio
Grande. Outras 380 suspeitas
aguardam confirmação de exame
de laboratório, incluindo 6 óbitos.

O mais recente balanço divul-
gado pela Prefeitura de Ribeirão
Pires registrou a confirmação de
39 óbitos por coronavírus entre
moradores da cidade.  Já em Rio
Grande, a administração munici-
pal registrou 14 mortes pela doen-
ça.

288 pessoas tiveram alta hospi-
talar e/ou cumpriram a quarente-
na e não apresentam mais sinto-
mas da doença.

Isolamento: A Estância regis-
trou 45% de isolamento social no
último sábado (4), a mais recente
atualização realizada pelo Sistema
de Monitoramento Inteligente do
Governo de São Paulo – SIMI-SP,
que faz a verificação diária de ten-
dência de deslocamento e movi-
mentação da população, auxilian-
do em ações efetivas para reduzir
aglomerações e a circulação de
pessoas em espaços públicos.

O índice permanece abaixo do
que as autoridades de saúde reco-
mendam para limitar o avanço do
novo coronavírus, que é de 55%
como aceitável e acima de 70%
como ideal.

Rio Grande não recebe monito-
ramento do isolamento social com
acompanhamento diário, pois o
sistema apenas integra cidades
com população acima de 70 mil.

Bares, restaurantes e salões de beleza terão funcionamento diário de 6 horas

Região assina protocolo
para reabertura de bar,
restaurante e cabeleireiro

Bares e restaurantes podem funcionar das 11h às 17h
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A Prefeitura de Ribeirão
Pires reforçou nessa segunda-
feira, 6/07, o trabalho das
equipes de fiscalização para
orientar o primeiro dia de rea-
bertura gradativa de atividades
comerciais e de serviços da
Fase Amarela do Plano São
Paulo. Neste momento, o foco
principal é a orientação sobre
as regras estabelecidas por
meio do Decreto Municipal
7.021/2020, que segue as dire-
trizes estabelecidas pelo
Governo do Estado.

De acordo com a secretária
de Meio Ambiente, Wanessa
Isídio, o setor de fiscalização
de Posturas segue monitoran-
do todas as atividades no
município. “Nosso objetivo é
de orientação para que que
todas as regras de funciona-
mento do comércio sejam
cumpridas no combate à pan-
demia”, explicou.

Comerciantes devem respei-
tar os protocolos sanitários e
de segurança estabelecidos no
Plano São Paulo. Para cada tipo
de atividade, há regras a serem
seguidas, como disponibiliza-

ção de álcool gel 70% nas
entradas dos estabelecimen-
tos; funcionamento de apenas
40% da capacidade do comér-
cio; controle do acesso de pes-
soas dentro dos espaços –
mantendo distanciamento
social entre as pessoas de 1,5
metros; uso de máscaras por
todos; entre outras medidas.

Atividades essenciais, como
mercados, farmácias e postos
de gasolina, seguem as regras
anteriormente estabelecidas.
Estão mantidas as normas
determinadas pelo Decreto
Municipal Nº 6.993/2020 e
Decreto Municipal Nº
7.013/2020 em relação aos
protocolos de higiene e segu-
rança para atividades que têm
autorização de abertura ao
público.

O Governo do Estado atuali-
zou os protocolos da Fase
Amarela do Plano SP, medida
anunciada em coletiva à
imprensa na última sexta-feira
(3/07). Academias poderão
reabrir nesta etapa, seguindo
também regras específicas.
Nos próximos dias a Prefeitura

de Ribeirão Pires publicará
novo decreto com as especifi-
cações necessárias à reabertu-
ra deste tipo de atividade no
município.

A Prefeitura publicou os
protocolos completos para
cada tipo de atividade, que
devem ser seguidos pelos esta-
belecimentos – www.ribeirao-
pires.sp.gov.br.

Cabe frisar que segue vigen-
te decreto estadual de quaren-
tena, até 14 de julho.
Especialistas da área da saúde
recomendam o isolamento
social, mesmo com o processo
de reabertura gradativa da
economia, como forma de con-
trole da disseminação do coro-
navírus. A orientação é que as
pessoas saiam de suas casas
apenas quando necessário,
sempre observando que o uso
de máscara de proteção é obri-
gatório.

A população pode contribuir
com o trabalho das equipes de
fiscalização denunciando o
descumprimento das medidas
de segurança e de higiene pelo
WhatsApp 9-7412-9601.

Ribeirão Pires entra na Fase Amarela e
Prefeitura reforça orientação desde ontem

Equipes da Prefeitura percorrem a cidade para acompanhar o 1º dia da retomada de atividades nesta etapa do Plano São Paulo

Fiscais percorreram estabelecimentos que foram autorizados a funcionar
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A campanha Julho Amarelo faz
referência ao dia 28 de julho, data
escolhida pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) para
celebrar o Dia Mundial de Luta
contra as Hepatites Virais. A cam-
panha visa conscientizar e orientar

a população a respeito das conse-
quências das hepatites virais e da
importância da prevenção e do
diagnóstico precoce dessas doen-
ças. Segundo o Ministério da
Saúde, milhões de pessoas no
Brasil são portadoras do vírus das

hepatites B e C e não sabem, cor-
rendo o risco de desenvolverem a
doença crônica, cujas consequên-
cias mais graves são a ocorrência
de cirrose ou câncer hepático.

A hepatite é uma afecção do
fígado, causada por vários fatores
tais como infecções virais, consu-
mo excessivo de álcool, uso de
medicamentos que podem lesar o
fígado, além de doenças autoimu-
nes. “São três as hepatites virais
mais comuns: hepatite A, hepatite
B e hepatite C”, explica o Dr.
Claudio Roberto Gonsalez, infecto-
logista e prestador de serviços do
Hospital América de Mauá.

O diagnóstico das hepatites
virais é feito por meio de exames
sorológicos em que é investigada a
presença de anticorpos no sangue
do paciente, sintetizados por ele
para agir contra o vírus. No exame
físico, são pesquisados sinais de
doença hepática, como icterícia e
aumento do volume do fígado.
“Outra forma de diagnosticar
hepatites B e C é fazendo a pesqui-
sa do vírus diretamente no sangue
por meio de um exame chamado
Reação de Cadeia de Proteínas

(PCR ou carga viral)”, lembra o
infectologista.

Os sintomas mais comuns das
hepatites virais são febre, dor
abdominal, náuseas, vômitos, diar-
reia e astenia (perda ou diminuição
da força física), sendo os mais
característicos a icterícia (pele e
olhos amarelos), colúria (urina
escura) e acolia fecal (fezes esbran-
quiçadas). “A maioria dos pacien-
tes, porém, é assintomático”, res-
salta o especialista.

O tratamento da doença
depende do tipo de hepatite. “A
hepatite A é geralmente autolimi-
tada, possui cura espontânea. Já as
hepatites B e C também podem se
curar espontaneamente, mas ao
cronificarem, devem ser tratadas
com antivirais”, esclarece o doutor.

A melhor estratégia de preven-
ção das hepatites inclui medidas
educacionais de higiene, melhoria
das condições de vida, com ade-
quação do saneamento básico, e
não ter relações sexuais sem pro-
teção. “No caso das hepatites A e
B, a vacinação é uma das melhores
formas de se evitar a doença. No
caso da hepatite A, o saneamento

básico e bons hábitos de higiene
são importantes fatores proteto-
res. Para as hepatites B e C, o uso
de preservativos, o controle rigoro-
so de transfusões sanguíneas e a
pesquisa da doença no pré-natal
são métodos utilizados”, pontua
Gonsalez.

O maior desafio dos especialis-
tas ainda é a falta de conhecimen-
to das pessoas sobre essas doen-
ças. “Existe muita falta de esclare-
cimento da população. As pessoas
praticamente não reconhecem as
formas de transmissão e não valo-
rizam o valor da vacinação para
esses casos”, finaliza o médico.

28 de julho é o dia D da luta pela conscientização e prevenção às hepatites virais

Julho Amarelo alerta a população 
para a prevenção das hepatites virais

Hepatites virais podem ser prevenidas com vacinas e alguns cuidados

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: 
DESPACHO DO PREFEITO - PROCESSO Nº
988/2020 - Ratifico a justificativa da Secretária
Municipal de Saúde e aprovo a Dispensa de
Licitação, com fundamento no artigo 24, inciso IV
da Lei nº 8.666/93 c/c o artigo 4 da Lei nº
13.979/20, para a “Aquisição de teste rápido de
COVID 19 ”,  conforme segue:
Fornecedor: BOLLIMP COMERCIAL DE EMBA-
LAGENS, DESCARTAVEIS E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
LTDA -  CNPJ: 05.535.945/0001-21
Item 01 – Quantidade: 5.000 Unidades – Valor
Unitário: R$ 58,00 – Valor Total: 290.000,00
(Duzentos e Noventa Mil Reais)
“Luis Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito,
03/07/2020”.

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo
GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
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As Prefeituras de Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra, por
meio das Secretarias de Saúde,
dá sequência à Campanha de
Vacinação Contra a Influenza. 

Até o dia 24 de julho, todos os
moradores da região, indepen-
dente de idade ou de estarem

em grupos de risco, poderão ser
imunizados contra a doença.

A vacinação acontece de
segunda a sexta-feira, das 8h às
17h, nas 10 Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) e Unidades de
Saúde da Família (USFs) de
Ribeirão Pires e nas oito de Rio

Grande da Serra. 
Esquema especial de atendi-

mento foi estruturado pelas
equipes da Saúde Municipal para
receber os moradores nas UBSs
e USFs – de forma a evitar aglo-
merações ou proximidade entre
as pessoas. 

Medidas de higiene foram
reforçadas nesses pontos, bem
como as orientações e procedi-
mentos de segurança para as
equipes.

As primeiras etapas da cam-
panha, seguindo as diretrizes do
Ministério da Saúde, foram dire-
cionadas a moradores dos gru-
pos prioritários de imunização:
idosos, profissionais da saúde e
da segurança, portadores de
doenças crônicas, funcionários
do sistema prisional, população
privada de liberdade, caminho-
neiros, motoristas de transporte
coletivo, portuários, crianças de
6 meses a menores de 6 anos,
gestantes, puérperas, professo-
res de escolas públicas e particu-
lares, adultos de 55 a 59 anos,
colaboradores do Metrô, CPTM,
Correios, funcionários de limpe-

za urbana e moradores de rua.
Importante ressaltar que

quem já foi vacinado contra a
influenza neste ano não deve ser
imunizado novamente. Pessoas
que integram os grupos prioritá-
rios e não receberam a dose da
vacina devem procurar uma das
unidades de saúde até o dia 24
de julho.

Pontos de Vacinação – segun-
da a sexta-feira (exceto feria-
dos), das 8h às 17h:

UBS CENTRAL
Rua Dr. Virgílio Gola, 24 –

Centro
UBS CENTRO ALTO
Rua Aurora, 61 – Centro Alto
USF GUANABARA
Rua Fermino G. Pereira, 398 –

Vila Gomes
USF JD. LUSO
Rua Julio Prestes, 22 – Jardim

Luso
USF JD. VALENTINA
Rua Francisco Tometich, 905 –

Jardim Valentina
USF JD. CAÇULA
Rua Fagundes Varela, 08 –

Jardim Caçula

USF OURO FINO
Rodovia Índio Tibiriçá s/n, ao

lado 2753 – Centro – Ouro Fino
Paulista

USF QUARTA DIVISÃO
Estrada da Sondália, 520 –

Quarta Divisão
UBS SANTA LUZIA
Rua Prof. Antonio Nunes, 551-

Santa Luzia
USF VILA SUELI
Rua Antonio Zampol, 221 –

Vila Sueli.

Rio Grande da Serra
UBS CENTRO
Rua Prefeito Cido Franco, 500
UBS SANTA TEREZA
Avenida Jean Lieuyaud, 373
UBS VILA LOPES
Rua José Dotta, 55
UBS VILA CONDE
Rua Arujá, 151
UBS PARQUE AMÉRICA
Rua Doutor Rui Trindade, 177
UBS VILA NIWA
Rua dos Sabiás, 60
UBS VILA SÃO JOÃO
Rua Ceará, 261
UBS SÍTIO MARIA JOANA
Rua Quatro, 45.

Até o dia 24 de julho, moradores da região que não foram imunizados, independente da faixa etária, poderão se vacinar

Campanha de vacinação contra influenza
segue aberta para toda população

Vacinação acontece em unidades de saúde espalhadas nos bairros
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As Prefeituras de Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra,
com apoio do Procon, estão
atuando junto à Enel para apu-
rar e solucionar as demandas
apresentadas por consumido-
res sobre contas de energia
elétrica com valores acima do
esperado, especialmente refe-
rente ao mês de junho deste
ano. 

O trabalho está sendo feito
de forma alinhada junto à
Fundação Procon-SP, que tam-
bém cobra posicionamento da
Enel.

Até a última segunda-feira
(29) o Procon da Estância
Turística registrou 24 queixas
relacionadas às cobranças
indevidas ou abusivas de ener-
gia elétrica, sendo 60% do total
de reclamações recebidas
sobre a Enel. 

Já o Procon de Rio Grande
da Serra registrou nove recla-
mações sobre cobranças incor-
retas.

Os dados dos serviços de
atendimento são do Sindec
(Sistema Nacional de
Informação de Defesa do

Consumidor).
Moradores e empresas da

região que receberam contas
com preços considerados abu-
sivos devem solicitar orienta-
ção ao Procon Ribeirão Pires
pelo e-mail procon@ribeirao-
pires.sp.gov.br ou pelo telefo-
ne 4824-5121.

Consumidores de Rio
Grande podem entrar em con-
tato com o Procon do municí-
pio pelo e-mail suareclamacao-
procon@gmail.com ou através
dos telefones: 4821-7536 /
97151-9745.

Entre os meses de março,
abril e maio desse ano, a Enel
suspendeu a leitura presencial
dos relógios que medem o con-
sumo de energia elétrica, por
conta da pandemia do corona-
vírus. 

Por essa razão, a empresa
vem realizando a cobrança
pela média de consumo (doze
meses anteriores), o que vem
gerando reclamações. 

O Procon-SP considera que a
escolha da alteração do méto-
do da leitura e de cobrança do
consumo de energia foi feita

pela Enel e, portanto, avalia
que impor a cobrança da dife-
rença entre a média e o consu-
mo real seria uma prática abu-
siva.

O Procon-SP discute com o
Ministério Público de São
Paulo o caso, para estabelecer
e garantir medidas de proteção
aos consumidores. 

Nos casos em que ficar cons-
tatado que o valor cobrado
está correto, a Enel irá possibi-
litar o pagamento em até 12
vezes no cartão de crédito,
sem juros.

Já por meio de boleto, a
concessionária atualmente
permite o parcelamento em
até oito vezes, mas está prepa-
rando seus sistemas para
poderem parcelar em até dez
vezes. 

O Procon ressaltou que não
haverá cortes de energia em
unidades residenciais por falta
de pagamento até 31 de julho,
no entanto, mesmo com tal
afirmação vários clientes da
Enel reclamam que estão
sendo protestados pela empre-
sa por falta de pagamento.

Procon de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
abrem canal para apurar contas de luz

Moradores podem obter orientações junto ao órgão de defesa do consumidor 

Procon recebe notificação de cobranças abusivas de energia elétrica
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Na última quinta-feira (2), a
equipe de limpeza da
Secretaria de Serviços Urbanos
de Rio Grande da Serra realizou
mais uma série de serviços no
município. Desta vez, estive-
ram no Bairro Santa Tereza, na
Avenida São João.

Foram feitos serviços de lim-
peza e manutenção geral, com
varrição, capinagem, roçagem,

pintura das guias, entre outros.
“Ressaltamos a importância

da colaboração de todos os
cidadãos para mantermos
nossa cidade sempre limpa e
agradável a todos. Não jogue
lixo ou faça o descarte de entu-
lhos nas vias ou outros locais
impróprios. Denuncie ao fla-
grar esses atos”, diz nota da
secretaria.

Rio Grande da Serra
faz manutenção no
bairro Santa Tereza

Foram realizados diversos serviços de manutenção do bairro

Nos últimos dias, a
Secretaria de Desenvolvimento
Regional de Ouro Fino, da
Prefeitura de Ribeirão Pires,
atuou em diversas galerias plu-
viais do bairro. 

A limpeza executada tem
por objetivo prevenir acúmulo
de lixo que, consequentemen-
te, pode gerar enchentes e
poças d’água.

O serviço está sendo refor-
çado neste período meteoroló-
gico de fortes ventos, o que
pode ampliar o número de
folhas nas ruas que obstruem a
passagem da água pluvial.

As equipes atuaram na Rua
João Batista de Campos, no
Rancho Alegre; no córrego da
Ity Sakai, próximo à divisa com
Suzano; além da limpeza nas
laterais das ruas marginais à
Rodovia Índio Tibiriçá.

As equipes da Prefeitura
também realizaram, nos últi-
mos dias, pintura de cobertu-
ras de paradas de ônibus da
Rua Estrela do Mar, no Jardim
Sol Nascente; e da Avenida
Vereador Rubens Mazieiro,

beneficiando os usuários de
transporte público do bairro.

Nivelamento e compacta-
ção de via - No mês passado, a
Prefeitura de Ribeirão Pires
realizou o nivelamento e com-
pactação de vias de terra no
Rancho Alegre. A Rua Casemiro
Orosco teve o solo reestrutura-
do com a utilização de pó de
fresa e solabrita (pó de pedra),
além do maquinário de com-
pactação, garantindo mais
aderência e estabilidade para o
fluxo de automóveis e de
pedestres. Esse tipo de inter-
venção já foi utilizado pela
Prefeitura na manutenção da
Estrada do Mar, no bairro
Represa, e na Rua Castelo, na
Quarta Divisão.

Prevenção ao Coronavírus -
As equipes que estão atuando
nas intervenções da cidade
foram orientadas a manter
todos os procedimentos de
proteção ao coronavírus, com
o reforço de cuidados com
higiene e adoção de medidas
de segurança.

Ribeirão Pires realiza
limpeza em galerias pluviais

Foco foi a região do distrito de Ouro Fino Paulista

Prevenção para acúmulo de lixo
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Com pouco mais de dois
meses de atuação em Rio
Grande da Serra, a Guarda Civil
Municipal deu início, na última
quinta-feira (2), aos trabalhos
com apoio da equipe do Canil.
A unidade especial é composta
por dois cães, o K9 Apollo e a
K9 Cher. 

Ao longo dos trabalhos, os
cães conseguiram localizar, ao
todo, 187 unidades de diferen-
tes tipos de entorpecentes que
seriam comercializados nos
bairros da cidade. 

A primeira ocorrência oficial
do policiamento tático com
cães se deu durante um patru-
lhamento padrão da GCM pela
região do Parque América.
Segundo informações divulga-
das pela Prefeitura de Rio
Grande da Serra, três indiví-
duos que caminhavam pela via
apresentaram atitudes consi-
deradas suspeitas ao notarem
a presença dos guardas. 

Ao perceberem que seria
abordado, o trio correu para
uma região de mata e não foi
mais encontrado. No entanto,
com apoio dos membros do
Canil e do K9 Apollo, as proxi-
midades do local foram visto-
riadas, tendo o cão farejado e
indicado o local onde as subs-
tâncias estavam escondidas -
debaixo de um troco de árvore,
na mata. Ao todo, foram
apreendidas 37 trouxinhas de
crack, três de maconha, nove
papelotes de cocaína e dois
frascos de lança-perfume. 

Já na sexta-feira (3), foi a
vez da K9 Cher encontrar
entorpecentes pela região da
Vila Marquesa. 

Assim como no dia anterior,
os indivíduos suspeitos fugi-
ram por uma trilha de mata ao

notarem a aproximação do
efetivo. Ninguém foi encontra-
do ou identificado.  

Ao vistoriar os arredores, a
GCM solicitou a presença de
Cher, que identificou os ilícitos
depositados no meio do mata-
gal. Foram encontrados 87
papelotes de cocaína, 46 trou-
xinhas de maconha e três fras-
cos de lança-perfume, além da
quantia de R$ 146,00 em espé-
cie, oriundas das vendas. 

Ambas ocorrências foram
apresentadas na Delegacia de
Polícia Civil de Rio Grande da
Serra.  Desde a sua implanta-
ção, a Guarda Civil Municipal
de Rio Grande da Serra tem
recebido apoio do Canil do efe-
tivo de Ribeirão Pires. 

O treinamento da equipe
contou com apoio do
Subinspetor Simões, fundador
e responsável pelo Canil da
GCM da Estância.

Os cães farejadores Apollo e Cher deram apoio em duas ocorrências de encontro de entorpecentes na última semana

Canil da Guarda Civil Municipal dá início
às atividades em Rio Grande da Serra

Equipe realizou sua primeira operação na última quinta-feira (2)

Cher e Apollo, cães policiais do Canil da GCM de Rio Grande da Serra

Foto: Divulgação/PM
RGS

Foto: Divulgação/PM
RGS
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As três vítimas fatais do aci-
dente ocorrido no início da
manhã do último domingo (5),
em Mauá, eram moradores de
Ribeirão Pires.  

Luan Eslidos Santos, de 28
anos, Kauan Leonardo, de 20
anos, e uma adolescente de 16
anos, moradores do Jardim

Planalto Bela Vista, morreram
após colidir com a traseira de
um caminhão, na Avenida
Oscar Niemeier, continuação
da Avenida Jacú Pêssego,
Rodoanel. 

Segundo informações da
Polícia Militar, houve três aci-
dentes simultâneos que, ao

todo, envolveram 11 veículos -
entre eles o carro em que o
trio estava com mais duas pes-
soas. 

O primeiro acidente ocorreu
por volta das 6h. Dois veículos
de passeio se envolveram na
colisão inicialmente. Em segui-
da, outros carros foram baten-
do nos automóveis que haviam
se acidentado. 

Ao passar pelo local, o
motorista de um caminhão
parou para prestar auxílio às
vítimas do engavetamento,
momento em que o carro ocu-
pado pelos jovens bateu na
traseira do veículo. 

Outras sete pessoas tam-
bém ficaram feridas em decor-
rência do acidente. Elas foram
socorridas no local e encami-
nhadas ao Hospital de Clínicas
Ramadés Nardini. O quadro de
saúde das vítimas foi conside-
rado estável pelos médicos. 

O caso segue em apuração
pelo 1º Distrito Policial de
Mauá. Kauan Leonardo e Luan Eslidos eram moradores do Planalto Bela Vista

Acidente ocorreu próximo a Jacú Pêssego no Rodoanel

Vítimas fatais de acidente em 
Mauá são moradores da Estância

Trio morreu após colidir com a traseira de um caminhão no último domingo próximo ao Rodoanel

Foto:Reprodução/Redes Sociais
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Foragido da Justiça é preso
pela Polícia Militar

A Polícia Militar de Rio
Grande da Serra prendeu, na
noite do último dia 3, um
homem que estava foragido
da Justiça. E.S.D., de 32 anos,
foi capturado no Bairro
Pedreira.  

Segundo informações do
boletim de ocorrência, o
homem estava em atitude sus-
peita pela Estrada da
Maratona, quando foi aborda-
do pelos militares. Com ele,
nada de ilícito foi encontrado,
no entanto, havia um manda-
do de prisão preventiva em
aberto expedido no dia 11 de
março deste ano, com prescri-
ção para o ano de 2035.  

Ao ser indagado, o indiciado
afirmou ter conhecimento
sobre o processo em seu des-
favor. Ele foi apresentado pela
Polícia Militar à Delegacia de
Ribeirão Pires e, posterior-
mente, encaminhado à Cadeia
Pública de Santo André e, em
seguida, ao Centro de
Detenção Provisória de Mauá,
onde deverá ficar à disposição
da Justiça.  

Beneficiária do Auxílio
Emergencial tem parcela furtada

Uma moradora de Ribeirão
Pires, beneficiária do Auxílio
Emergencial do Governo
Federal, teve sua primeira par-
cela furtada por estelionatá-
rios.  

Segundo seu relato no bole-
tim de ocorrência registrado
por meio da Delegacia
Eletrônica, a vítima teria direi-
to de receber a sua primeira
parcela no próximo dia 15. Ao
fazer seu cadastro no aplicati-
vo Caixa Tem, a mulher contou
que haviam utilizado um e-
mail desconhecido em seu
cadastro.  

Ao comparecer a agência
bancária, ela foi informada
pelos funcionários que sua
poupança digital havia sido
fraudada e o valor retirado no
último dia 18 de junho, um dia
após o depósito na conta.  

A vítima foi orientada a
registrar um boletim de ocor-
rência junto à Polícia Civil,
para então fazer uma contes-
tação na agência mediante ao
boletim de ocorrência. O caso
segue sob apuração.

A Polícia Civil de Rio Grande
da Serra esclareceu três rou-
bos contra entregadores de
uma plataforma de venda onli-

ne, ocorridos no município ao
longo dos últimos meses. Dois
homens, de 20 e 25 anos,
foram capturados, na manhã

da última sexta-feira (3), por
meio de ordem judicial.

Logo após o registro dos
casos, ocorridos em abril e
maio, integrantes do setor de
investigações do município
deram ínicio aos trabalhos,
com levantamentos de inteli-
gência entre outras técnicas de
apuração, até que consegui-
ram identificar os envolvidos,
que são moradores de Rio
Grande da Serra. 

A partir dos mandados de
prisão preventiva expedidos
pela Justiça, os dois suspeitos
foram capturados em suas
residências no Parque
América. Ambos foram reco-
nhecidos pelas vítimas como
autores dos roubos.

Na ocasião de um dos cri-
mes, a Polícia Civil local já
havia conseguido recuperar
uma carga de produtos diver-
sos, avaliada em quase R$ 4
mil. As diligências prosseguem
para identificação, localização
e prisão de outros possíveis
envolvidos.

Os envolvidos foram presos por meio de mandados de prisão preventiva

Polícia Civil esclarece
roubos de mercadorias
Roubos eram efetuados contra entregadores de plataforma de venda online
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Um coletivo de artistas criaram
em 2017 o projeto “Arte Começa
na Escola”, que visa ações pauta-
das na manifestação do grafite
como uma ferramenta de integra-
ção com a comunidade e a trans-
missão de mensagens que unem a
valorização artística, ambientada
em ações políticas e sociais.
Atualmente, mais de 200 pessoas
estão envolvidas na organização.

Neste ano, entre maio e junho,
12 integrantes do grupo realizaram
duas grandes ações: distribuição
de kits desenho nos bairros Jardim
Iramaia e Santa Rosa, e na sequên-
cia desenvolveram um painel na
Escola Estadual Mario Alexandre
Faro Nieri, na Estância Noblesse.

A primeira ação, denominada
‘ImaginArte’, consistiu na entrega
de 100 kits de desenho às crianças
de dois bairros vizinhos, Jd. Iramaia
e Santa Rosa, com pincéis de pintu-
ra, tinta guache, brinquedos, dese-
nhos para colorir e sacolas temáti-
cas, produzidas pelos artistas.

Munidos de inspiração e cons-
cientes de que o momento de pan-
demia exige atenção com o próxi-
mo, a equipe contou com a pre-

sença do cosplay de Homem-
Aranha, Patrick Souza, para animar
a criançada.  “Sabemos a impor-
tância dessa atitude junto as crian-
ças, pois é um momento mágico. É
sempre uma surpresa ver a reação
delas e a alegria em meio a todo
esse caos”, disse Patrick. 

Diogo Bueno, um dos idealiza-
dores do ACE, contou à Folha que
o projeto, que chegou a sua 9ª
ação, foca na revitalização de esco-
las através do grafite. É o caso da
Escola Mario Alexandre Faro Nieri,
em que o coletivo apresentou o
plano à diretora Eliane Viana, que
deu a aprovação.

Ronan, integrante do projeto,
conta sobre sua participação no

processo artístico. “Contribuí com
a Carolina Maria de Jesus, uma
escritora brasileira, negra, moder-
nista, que tem uma obra incrível e
me inspirou para fazer o painel”.

No hall de entrada foram reali-
zados painéis grafitados, intitula-
dos Emoções Infantis. “No retorno
às aulas as crianças irão adorar o
resultado”, afirmou Eliana Viana.

Devido a pandemia, seis artistas
se revezaram durante o projeto,
que contou com a parceria da NB
Empreendimentos e VB
Construções e, apoio da Colorgin
Arte Urbana.

Mais informações, acesse
www.instagram.com/projarteco-
mecanaescola.

Coletivo de artistas desenvolveu projeto de incentivo a arte em escolas e entregaram kits de desenhos para crianças, na Estância

Projeto “Arte Começa na Escola” promove
ações socioculturais e pinturas em escolas

Foram entregues 100 kits de desenho as crianças do Iramaia e Sta. Rosa

Dimi e Ícaro, artistas do projeto “Arte Começa na Escola”Conjunto de painéis grafitados, instalados na escola Mario Alexandre
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Há 17 anos nascia a rádio comu-
nitária Pérola da Serra, sob o
comando de Ademar Bertoldo e
demais membros. Com a frequên-
cia 87,5 FM, a rádio conquistou o
público, sendo apreciada pelos
programas saudosistas, com desta-
que a Américo Del Corto, que criou
programas de sucessos, como o
Reminiscência. Hoje, a rádio conta
com uma nova turma, responsável
por comandar os programas: Os
Curiosos, Programa Novos
Tempos, Território Livre e
Retrokids; este último é comanda-

do por Victhor Reches, de 10 anos,
sob supervisão de sua genitora,
Magda Reches. 

O Retrokids foi criado em
setembro de 2019, voltado a divul-
gação de músicas, ações culturais e
notícias da cidade. Além de intera-
ção com o público através de trans-
missão ao vivo pelo link:
www.facebook.com/peroladaser-
rafm.

O programa acontece todas as
segundas, das 17h às 18h, e busca
homenagear cantores como
Michael Jackson e Cindy Lopper,

além de bandas nacionais, como
Blitz, Paralamas do Sucesso,
Capital Inicial e Roupa Nova.

A escolha do nome vem de
encontro aos gostos musicais do
jovem. “As músicas das décadas de
60 a 90 são reproduzidas até hoje,
pois influenciam muitas pessoas, e,
por mais que tenhamos músicas
boas no cenário atual, os artistas
buscam referências nas décadas
passadas” disse Victhor

Além de locutor, Victhor já se
apresentou em diversos eventos,
como o Festival de Chocolate,
como cover mirim do Michel
Jackson. “Minha maior paixão é
estar no palco cantando e dançan-
do. Por isso, tenho me dedicado às
aulas de canto, dança, inglês. O
programa Retrokids tem me ajuda-
do em conhecimento artístico. Eu
sou muito grato pela grande opor-
tunidade de fazer parte da rádio”.

O ouvinte e o morador da
Estância têm papel fundamental
na permanência da rádio, que se
tornou um legado na cidade e prio-
riza a prestação de serviço público,
entrevistas e debates sobre temas
de grande relevância social.

RetroKids é destaque 
na Rádio Pérola da Serra

Victhor Reches apresenta o programa Retro Kids às segundas, das 17h às 18h

Victhor Reches ao lado de Ademar Bertoldo, presidente da Rádio Pérola

Neste sábado (11) a Paróquia
São José, atendida pelos missio-
nários scalabrianos, promoverá
a ação Pizza Delivery, com o
intuito do movimento em arre-
cadar verba em prol da manu-
tenção da igreja.

“Em tempos de pandemia,
cada um de nós tem sentido
falta da comunidade, do encon-
tro com os amigos e do envolvi-
mento com as atividades da
Igreja.  Como qualquer família,
a Igreja tem suas contas e suas
necessidades financeiras.
Pensando nisso, estamos pro-
movendo esta atividade para
que os moradores e a comuni-
dade possam ajudar nos gastos
e na manutenção de nossa
Paróquia”, disse o Padre
Ricardo José Guesser.

No sábado será realizada a
venda de pizzas de muçarela,
frango com catupiry, calabresa
e escarola com queijo, ao valor
unitário de R$ 25 para retirada
no local (Av. Santo André, 110,
centro) e R$ 30 para entrega à
residência.

A ação ocorrerá das 19h às
21h. Estando disponível apenas
o pagamento em dinheiro.

“Contamos com sua ajuda,
com o seu apoio. A comunidade
é de todos nós, além de ser
nosso o compromisso de cuidar-
mos dela”, finalizou o Pároco.

Mais informações sobre a
ação podem ser obtidas pelo
telefone (11) 4828-1598 ou na
página do facebook da igreja:
www.facebook.com/matrizsao-
jose.

Paróquia São José realiza
Pizza Delivery no sábado 

Ação ocorrerá neste sábado (11) das 19h às 21h
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