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As histórias que contamos

A arte de contar histórias
acompanha o homem desde os
tempos mais remotos. Com a
finalidade de ensinar, entreter
ou relaxar, elas são de suma
importância para o desenvolvi-
mento intelectual e emocional
do ser humano, logo merecem a
nossa atenção, sobretudo quan-
do nos referimos àquelas que
invadem o nosso cotidiano, que
formam a nossa vida, as nossas
próprias histórias. 

Miguel de Cervantes, criador
do célebre Dom Quixote, dizia
que o poeta pode contar ou
cantar as coisas, não como
foram, mas como deveriam ser.
Eu concordo com ele quando
penso na influência que as his-
tórias que contamos tem sobre
nossas vidas. Não quero dizer
com isso que devamos começar
a mentir acerca de nós mesmos,
mas é importante perceber qual
lado da história estamos repe-
tindo e como isso alimenta a

nossa esperança ou a nossa
desilusão. 

Se pensarmos a nossa vida
como um livro, veremos que ela
tem capítulos muito alegres e
outros nem tão felizes assim.
Muitas vezes não podemos con-
trolar o que nos acontece, con-
tudo, está em nossas mãos
decidir o que fazemos com
esses acontecimentos, e é nesse
momento que as histórias que
contamos ganham forças. E se,
em vez de repetirmos diversas
vezes episódios negativos da
nossa vida, tentássemos enxer-
gar neles algo de bom. 

Sei que isso não é fácil, mui-
tas vezes desviar o foco deman-
da tanta energia quanto a
empenhada nos momentos de
sofrimento, no entanto os
resultados são diferentes, a
exemplo disso temos as diver-
sas instituições que nasceram
de perdas imensuráveis. A par-
tir das nossas experiências
podemos fazer escolhas incrí-
veis que têm o potencial de
mudar, se não o mundo, a nós

mesmos, a nossa capacidade de
ter esperança. 

Vivemos tempos sombrios.
Testemunhamos, impotentes, a
morte de milhares de seres
humanos vítimas de um vírus
que, há pouco, era desconheci-
do. Assistimos à deterioração
do nosso planeta, ao aumento
da miséria e da fome, as pes-
soas perdendo suas liberdades
individuais devido a ascensão
de grupos extremistas ao
poder. 

Se somarmos isso aos nossos
próprios dilemas, teremos uma
carga demasiadamente pesada,
muitas vezes, perdemos a força,
o ânimo, a esperança. Por tudo
isso é preciso, urgentemente,
que voltemos a sonhar – e por
que não recorrer a velha prática
de contar histórias? Dessa vez
não só como elas são, mas tam-
bém como elas deveriam ser.

Valmiria Duarte 
Professora graduada em

Letras, escritora e arteterapeu-
ta. Contato através do
Instagram @retalhoseroteiros

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

Motivos para comemorar
Chegamos ao dia mais esperado

desde o início da pandemia do novo
Coronavírus - o dia da conclusão do
Programa Nacional de Imunização (PNI).
O caminho até aqui não foi nada fácil.
Choramos a perda de entes queridos,
amigos e até mesmo desconhecidos que
partiram precocemente em
razão da Covid-19. 
Durante cerca de um ano e

meio, vivemos diante da
incerteza de quando sería-
mos vacinados, e a incompe-
tência de alguns governantes fez com
que a chegada dos imunizantes demo-
rasse ainda mais. Mas esse dia chegou e
deve ser comemorado.  
No último domingo (29), Ribeirão

Pires vacinou adolescentes com 12 anos
ou mais, cumprindo a vacinação de
todas as faixas etárias previstas pelo

PNI. É sempre importante lembrar que a
conclusão da vacinação se dá apenas no
quesito primeira dose. A imunização
completa só ocorre 15 dias após a
segunda dose ser ministrada.  
A notícia da conclusão do PNI em

Ribeirão Pires nos enche de expectativa
sobre o futuro, mas ainda é
necessária muita cautela. A
cada novo dia, mais pessoas
estarão 100% vacinadas,
mas a pandemia ainda fará
parte de nosso cotidiano,

pelo mesmo durante esse primeiro
momento.  
Falta muito pouco para voltarmos ao

normal ou, pelo menos, começarmos a
viver o “novo normal”. Se chegamos até
aqui, então não custa nada continuar
com os cuidados básicos para alcançar o
tão desejado fim.  

““FFaallttaa  mmuuiittoo  ppoouuccoo
ppaarraa  vvoollttaarrmmooss  
aaoo  nnoorrmmaall””

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 - PROCESSO Nº
252/2021-1 – Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para prestação de Serviços de
Telecomunicação para atender a prefeitura municipal
de rio grande da serra.

Lote I – Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de acesso à internet atra-
vés de link de dados com IP DEDICADO com velocida-
des fornecida via fibra óptica fim a fim, com redun-
dância na infraestrutura (com dois caminhos distintos
entre provedor e o local de instalação) incorporando a
rede da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra à
uma rede de dados através de links de fibra óptica até
a central da empresa responsável pelo provimento da
internet, em conformidade com as condições e espe-
cificações estabelecidas neste edital e em todos os
seus anexos.

Lote II – Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de solução corporativa de
telefonia, contemplando fornecimento de PABX IP,
aparelhos telefônicos IP, softfones, serviço de instala-
ção, garantia on-site de 12 meses, serviços de treina-
mento, software de tarifação e cabos de rede UTP,
para atender às necessidades da Prefeitura Municipal
de Rio Grande da Serra, em conformidade com as con-
dições e especificações estabelecidas neste edital e
em todos os seus anexos.

DATA DE ABERTURA: 16 de Setembro de 2021 às
10:00 horas, no Departamento de Compras, Licitações
e Contratos – SA, situado na Rua do Progresso, 700 -
Centro – Rio Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e esclareci-
mentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico
www.riograndedaserra.gov.br , solicitados pelo e-
mail: licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou pelo
telefone: (11) 4821-4857. Alexsandra Silva Aguiar –
Secretária de Administração – 25/09/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021 - PROCESSO Nº
397/2021-4 – OBJETO: Contratação de empresa para
execução de serviços civis e reparos no Velório
Municipal de Rio Grande da Serra.

DATA DE ABERTURA: 20 de Setembro de 2021 às
10:00 horas, no Departamento de Compras, Licitações
e Contratos – SA, situado na Rua do Progresso, 700 -
Centro – Rio Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e esclareci-
mentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico
www.riograndedaserra.gov.br , solicitados pelo e-
mail: licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou pelo
telefone: (11) 4821-4857. Eduardo Vieira do
Nascimento – Secretário de Obras e Planejamento –
25/09/2021.

EXTRATO DE PORTARIAS
Portaria nº 317/2021 – DESIGNAR o Sr. JORGE

FAUSTO GOMES, portador da cédula de identidade nº
10.358.895, no cargo de Fiscal, lotado na Secretaria de
Obras e Planejamento - SOP, de provimento Efetivo,
devendo o mesmo prestar serviços na Secretaria de
Serviços Urbanos - SSU, a contar de 12 de agosto de
2021.Portaria nº 318/2021 – NOMEAR os Srs. MOACIR
DA SILVA NASCIMENTO, portador da cédula de identi-
dade nº 28.318.025-0, GERSON HENRIQUE DOS SAN-
TOS, portador da cédula de identidade 49.263.204-2 e

a Sra. ANA LUCIA CAPITANIO TELES SCHIAVONE, por-
tadora da cédula de identidade nº 34.209.421-X, para
compor a Comissão de Apoio Especial para atuarem
na gestão da exploração, apoio e monitoramento de
vagas de estacionamento rotativo eletrônico pago,
denominado “Zona Azul”, no município de Rio Grande
da Serra, a contar de 18 de agosto de 2021.Portaria nº
319/2021 – AUTORIZAR o servidor CELSO ACENCIO
SILVA, Matrícula nº 5393, CNH nº 04346402830,
Categoria “B”, Validade: 30/01/2023, a dirigir veículo
oficial pertencente à frota municipal, a contar de 10
de agosto de 2021. O servidor de que trata essa con-
cessão, se responsabilizará pelo zelo e conservação do
bem público, assim como por eventuais multas por
infração de trânsito que lhe forem imputadas,
mediante celebração de Termo de
Autorização.Portaria nº 320/2021 – NOMEAR o Sr.
SANDRO PEREIRA DA SILVA, portador da cédula de
identidade nº 19.551.062-8, no cargo de Secretário,
lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa
Civil - SSTDC, a contar de 18 de agosto de
2021.Portaria nº 321/2021 – EXONERAR A PEDIDO o
Sr. GUSTAVO TOMAZ, portador da cédula de identida-
de nº 48.036.58-7, do cargo de Chefe de Setor, lotado
na Secretaria de Obras e Planejamento – SOP, pres-
tando serviços na Secretaria de Saúde - SS, de provi-
mento Comissionado, a partir de 20 de agosto de
2021Portaria nº 322/2021 – EXONERAR A PEDIDO a
Sra. GISELE APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, por-
tadora da cédula de identidade nº 43.649.787-6, do
cargo de Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria
de Saúde - SS, de provimento Efetivo, a contar de 23
de agosto de 2021.

Portaria nº 323/2021 – EXONERAR A PEDIDO o Sr.
HEVERTON DA SILVA REIS NASCIMENTO, portador da
cédula de identidade nº 48.162.636-0, do cargo de
Secretário Adjunto, lotado na Secretaria de
Comunicação - SC, de provimento Comissionado, a
contar de 23 de agosto de 2021.Portaria nº 324/2021
– EXONERAR A PEDIDO o Sr. WILSON DE SOUZA, por-
tador da cédula de identidade nº 14.198.979-8, do
cargo de Gestor, lotado no Gabinete do Prefeito - GP,
de provimento Comissionado, a partir de 24 de agosto
de 2021.Portaria nº 325/2021 – EXONERAR A PEDIDO
o Sr. DOUGLAS ANTONIO DOS SANTOS, portador da
cédula de identidade nº 50.848.259-8, do cargo de
Gestor, lotado na Secretaria de Finanças - SF, de provi-
mento Comissionado, a partir de 24 de agosto de
2021.Portaria nº 326/2021 – NOMEAR a Sra. VILMA
MARCELINO SILVA, portadora da cédula de identidade
nº 21.952.447-6, CPF: 140.088.018-12, exercente do
cargo de Secretário Adjunto, como GESTOR do
Convênio com Escolas de Qualificação Profissional do
Fundo Social de Solidariedade de São Paulo - FUSSP, a
partir de 24 de agosto de 2021.Portaria nº 327/2021 –
NOMEAR a Sra. LAURA CRISTINA PEREIRA DOS ANJOS,
portadora da cédula de identidade nº 10.706.339-6,
CPF: 066.005.058-77, exercente do cargo de
Tesoureiro, como REPONSÁVEL PELO CONTROLE
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO do Convênio com
Escolas de Qualificação Profissional do Fundo Social
de Solidariedade de São Paulo - FUSSP, a partir de 24
de agosto de 2021.

CLÁUDIO MANOEL MELO - Prefeito Municipal.

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa
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A Câmara de Ribeirão Pires,
aprovou na última quinta-feira
(26), em primeira discussão,
Projeto de Lei nº 55/2021 de auto-
ria do vereador Valdir Nunes, o
Gordo (Podemos), instituindo no
calendário oficial de eventos o Dia
Municipal da Doação de Órgãos, a
ser comemorado, anualmente, no
dia 27 de setembro.

Segundo o projeto, no período
de duas semanas que antecede a
data fixada, poderá ser promovi-

da, diariamente, campanha de
estímulo à doação de órgãos.

A medida visa estimular os
moradores a se tornarem doado-
res, visto que a doação de órgãos
ainda é uma prática que poucas
famílias aceitam, por isso a grande
importância do projeto para as
pessoas se conscientizarem que o
ato pode salva vidas.

Vale lembrar que a doação de
órgãos pode ser realizada de duas
formas: a partir da comunicação

ainda em vida à família, pois,
somente os parentes podem auto-
rizar o processo, ou através de
doação voluntária (doador vivo).

“[27 de setembro] será um dia
para conscientizar a população da
importância desta prática para
pessoas que necessitam de doa-
ções de órgãos para continuarem
vivendo”, justificou o vereador
Nunes.

O projeto retorna ao plenário
para segunda votação e segue
para sanção do prefeito Clóvis
Volpi (PL).

Câmara institui campanha
voltada à doação de órgãos
Data alusiva à ação será 27 de setembro; a qual integrará o calendário municipal

Projeto retorna ao plenário para segunda votação

Valdir Nunes é autor do projeto

Consórcio ABC debate políticas para
juventude com Governo do Estado

O Consórcio Intermunicipal
Grande ABC recebeu, na última
quinta-feira (26), o subsecretário
estadual da Juventude, Luiz
Chrysostomo de Oliveira, para
debater ações voltadas para os
jovens das sete cidades.

Durante o encontro, o  subse-
cretário estadual apresentou aos
integrantes do Grupo de Trabalho
(GT) Políticas de Juventude os
programas desenvolvidos pelo
Governo do Estado para essa
população.

Uma das iniciativas é o projeto

Casa da Juventude, criado para
oferecer espaços multiuso de
apoio ao público jovem no início
da vida profissional. Os equipa-
mentos terão ações de incentivo à
qualificação, empreendedorismo,
busca de oportunidades de
emprego e renda e área de traba-
lho colaborativo, estimulando a
criação de novos projetos e negó-
cios entre o público juvenil.

O subsecretário também citou
a abertura, neste ano, de vagas
para cursos gratuitos de qualifica-
ção profissional do Novotec

Expresso em todas as regiões do
Estado. O programa é realizado
em parceria com o Centro Paula
Souza (CPS), instituição responsá-
vel pelas Escolas Técnicas (Etecs) e
Faculdades de Tecnologia (Fatecs)
estaduais.

A pauta da reunião também
incluiu a realização de cursos na
Escola de Governo e
Desenvolvimento Regional em
parceria com a subsecretaria esta-
dual e a definição de um crono-
grama de reuniões entre a pasta e
entidade regional.

Que a semana inicia ainda
mais quente na política em Rio
Grande da Serra, com golpes e
contragolpes entre situação e
oposição.

* * *

Que o começo foi com o
desembarque do PDT do
Governo do prefeito
Claudinho da Geladeira
(PSDB).

* * *

Que o PDT entregou pelo
menos seis cargos no Governo
entre primeiro e segundo
escalões e o único vereador do
partido, Israel Mendonça,
anunciou que será oposição ao
Governo.

* * *
Que agora dos 13 vereado-

res de Rio Grande da Serra, 9
afirmam que são opositores ao
Governo.

* * *
Que como contragolpe o

Governo exonerou dois secre-
tários ligados ao ex-aliado
Carlos Augusto Cesar, o Cafu:
Alessandra Aguiar

(Administração) e Marcelo
Costa (Serviços Urbanos).

* * *
Que o Governo afirma ainda

que mais cabeças ligadas aos
opositores irão rolar no
Governo.

* * *

Que como contragolpe os
aliados de Cafu afirmam que
mais pessoas ligadas ao
Governo passarão para oposi-
ção. Clima quentíssimo em Rio
Grande da Serra!

* * *

Que o prefeito de Ribeirão
Pires, Clóvis Volpi (PL), acaba
de sofrer mais uma derrota na
Justiça. Já são pelo menos
nove derrotas no Poder
Judiciário nos últimos tempos.

* * *
Que ontem o Tribunal de

Justiça indeferiu o recurso
embargos de declaração no
processo em que Volpi foi con-
denado por deixar Ribeirão
Pires endividada para o então
prefeito Saulo Benevides
(Avante).

EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..
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O IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) divulgou na
última sexta-feira (27) a estimativa
atual da população brasileira; ao
todo são mais de 211.755.692
habitantes distribuídos em 5.570
municípios.

De junho de 2020 até o mesmo
mês de 2021, o Grande ABC regis-
trou o aumento de 17.336 novos
moradores. Em nível geral, a região
tem 2.825.048 munícipes nas sete
cidades. O crescimento da popula-
ção foi de 0,74%. 

A cidade com maior crescimen-
to populacional foi Rio Grande da
Serra, que durante o período indi-
cado, elevou em 1,11% o volume
de sua população.

São Bernardo do Campo conti-
nua sendo a cidade mais populosa
da região, com 849.874 munícipes.
No entanto, sua taxa de crescimen-
to foi de 0,64%, volume que repre-
senta a mediana do conjunto de
dados. 

Já Ribeirão Pires registra a 2ª
colocação na taxa de crescimento

populacional regional com eleva-
ção de 0,87% no comparativo com
o ano passado, assim como a cida-
de de Mauá.

O estudo do IBGE é utilizado
pelo Tribunal de Contas da União
(TCU) como um dos parâmetros
para o cálculo do Fundo de
Participação de Estados e
Municípios. Além disso, é uma
referência para indicadores sociais,
econômicos e demográficos.

O presidente do Consórcio
Intermunicipal Grande ABC e pre-
feito de Santo André, Paulo Serra,
ressaltou que os dados atualizados
são fundamentais para a elabora-
ção de políticas públicas para as
sete cidades. “O diagnóstico popu-
lacional nos permite realizar um
planejamento mais preciso para as
ações que trazem avanços e desen-
volvimento para o Grande ABC.
Prova disso é a precisão na vacina-
ção dos grupos, trazendo uma
perspectiva clara do avanço da
imunização na região”, afirmou.

Ainda segundo a estimativa, o
Estado de São Paulo permanece
sendo o mais populoso do país,
com 46,6 milhões de habitantes.  A

cidade com mais moradores é a
capital paulista (12.396.372).

De acordo com o IBGE, a esti-
mativa não leva em conta a morta-
lidade causada pela Covid-19, pois
existe a necessidade de consolida-
ção dos dados de óbitos e de nasci-

mentos, fundamentais para se
compreender a dinâmica demo-
gráfica como um todo. A previsão é
que estes dados sejam incorpora-
dos ao Censo de 2022, que trará as
implicações da pandemia em
médio e longo prazo.

Cidades crescem em número de moradores, mostra projeção do IBGE

Rio Grande da Serra registra maior taxa
de crescimento populacional do ABC

Ribeirão Pires registra a 2ª colocação na taxa de crescimento populacional regional

Foto: Divulgação

Cidade 2020 2021 Variação

1º Rio Grande 
da Serra

51.436 52.009 1,11%

2º Ribeirão Pires 124.159 125.238 0,87%

3º Mauá 477.552 481.725 0,87%

4º Diadema 426.757 429.550 0,65%

5º São Bernardo 844.483 849.874 0,64%

6º São Caetano 161.957 162.763 0,49%

7º Santo André 721.368 723.889 0,35%

Grande ABC 2.807.712 2.825.048 0,62%

Crescimento regional
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Após receber 3.500 doses da
vacina da Pfizer pelo Governo do
Estado, Ribeirão Pires tornou-se
a primeira cidade do Grande ABC
a finalizar a imunização dos ado-
lescentes com 12 anos ou mais.

A ação foi possível graças a
uma força-tarefa coordenada
pela Secretaria de Saúde, que
mobilizou 80 profissionais no
último domingo (29) para rece-
ber e aplicar a primeira dose no
público-alvo.

Na ocasião, cerca de 1.606
jovens foram imunizados na
Tenda Multicultural do
Complexo Ayrton Senna.

O dia frio e chuvoso na cidade
não impediu que Eloisa da Silva
Pinheiro, de 12 anos, deixasse a
imunização para outro momen-
to. A jovem, aliás, estava ansio-
sa: "E com medo (risos). O bom é
que não doeu e agora o mais
importante é se cuidar para
esperar também pela segunda
dose", comentou a estudante.

O momento foi especial tam-
bém para Miriam Daniela
Silvestre Cacilha, enfermeira de
Ribeirão Pires, que teve a opor-

tunidade de vacinar seus filhos,
Micael e Maelle Silvestre Cacilha,
de 12 e 15 anos respectivamen-
te. "Imunizar os filhos em meio a
pandemia não tem preço. É emo-
cionante fazer parte deste
momento da vida deles, estou
muito feliz e grata", destacou a
profissional da saúde. 

Segundo a Prefeitura da
Estância, o empenho dos profis-
sionais foi primordial para a
organização durante toda a cam-
panha, o que permitiu adiantar o
calendário vacinal e finalizar o
plano estadual dias antes do que
o Governo do Estado tem como
meta”.

Vale lembrar que o governa-
dor João Dória (PSDB) estabele-
ceu 6 de setembro como data
limite para  a imunização com a
primeira dose ou dose única dos
adolescentes com idades entre
12 e 17 anos.

Com a imunização do último
domingo, Ribeirão Pires vacinou
ao todo 95.163 pessoas com a
primeira dose e 47.790 já rece-
beram a imunização em duas
doses.

Os próximos dias desta sema-
na serão de repescagem geral
para as pessoas a partir de 12
anos que ainda não tomaram a
primeira dose e aplicação da
segunda dose para as pessoas
que já estão na data pré-estabe-
lecida. 

Outras cidades
Cinco cidades da região - Rio

Grande da Serra, Mauá, Santo
André, São Caetano do Sul e São
Bernardo do Campo, seguem
uma agenda vacinal semelhante
em razão da imunização de ado-
lescentes com 15 anos ou mais
nos postos de vacinação.

Em Diadema os jovens com 14
anos ou mais já podem receber a
primeira dose da vacina contra a
Covid-19.

Dentre as seis cidades citadas,
apenas em Rio Grande não é
necessário agendar horário para
se vacinar, mas é importante que
o adolescente apresente o CPF
ou RG, comprovante de endere-
ço (em nome dos pais) e estar
acompanhado por um familiar
ou responsável maior de 18
anos.

Ribeirão Pires é a primeira cidade da região 
a concluir a vacinação de adolescentes

Jovens com 12 e 13 anos, últimas faixas-etárias do Plano Estadual de Imunização, foram imunizados na cidade

Cidade vacinou, no último domingo, 1.606 adolescentes

Divulgação: PM
RP
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Segundo levantamento promo-
vido pelo Caged - Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados,
e divulgado pelo Ministério da
Economia, a região do Grande ABC
registrou saldo positivo no mês de
julho, com a abertura de 2.242
postos formais de emprego. Os
números somados ao acumulado
dos primeiros sete meses do ano,
resultam na abertura de 21.492
novos postos em 2021.

O levantamento ainda aponta
que no mês analisado, cinco muni-
cípios da região registraram saldo

positivo. É o caso de São Bernardo
do Campo (+778), Santo André
(+576), Mauá (+556), Diadema
(+438) e Ribeirão Pires (+163).

As exceções foram São Caetano
do Sul (-71) e Rio Grande da Serra
(-16), que apresentaram saldo
negativo no período observado.

Seguindo a tendência observa-
da desde o início da pandemia, as
movimentações de julho atingi-
ram homens e mulheres de
maneira diferente. No saldo por
sexo, apesar de ambos apresenta-
rem saldos positivos, o saldo das

mulheres (+651) foi inferior às
vagas ocupadas por homens
(+1.773).

Em relação às faixas etárias, o
resultado foi positivo para os mais
novos, com destaque para a aber-
tura de 1,9 mil vagas para jovens
entre 18 e 24 anos. Sobre o grau
de instrução, destaca-se o saldo
positivo para aqueles e aquelas
com pelo menos o ensino médio
completo (+2.589), com perdas de
vínculos para quem tinha escolari-
dade mais baixa.

Os setores de comércio, cons-
trução civil e indústria apresenta-
ram saldo positivo em julho, os
quais registraram 1.183, 839 e 679
novas vagas respectivamente.

Vale ressaltar que nos últimos
12 meses (de julho de 2020 a julho
de 2021) o saldo é de mais de 43
mil novos postos de trabalho no
ABC.

"A retomada da geração de
empregos na região é reflexo da
gestão responsável dos nossos
municípios e do potencial econô-
mico do Grande ABC", afirmou o
presidente do Consórcio e prefeito
de Santo André, Paulo Serra.

Grande ABC gera 2 mil novos
empregos formais em julho

Dados do Ministério da Economia foram organizados pelo Consórcio ABC

Nos primeiros meses do ano foram abertas 19 mil vagas na região

Foto: Pixabay

Equipe de Orientação
Educacional e do Departamento
de Formação Profissional da
Secretaria de Educação de
Ribeirão Pires recebeu na última
semana representantes do
Sebrae ABC para a apresentação
do programa Jovem
Empreendedor Primeiros Passos
(JEPP). Pela parceria, a Rede
Municipal de Ensino promoverá a
formação de educadores que
poderão inserir a temática no pla-
nejamento de atividades pedagó-
gicas com os alunos, de acordo
com a etapa de aprendizado.  

Durante o encontro, os analis-

tas de negócios do Sebrae ABC,
José Roberto Silva e Patrícia
Telles da Silva explicaram a dinâ-
mica de trabalho proposta pelo
JEPP. “Seguindo a idade do estu-
dante, o Sebrae nos dá instru-
mentos para estimular o compor-
tamento empreendedor, não
apenas pensando no resultado
final, do negócio, mas trabalhan-
do a empatia, o espírito de coo-
peração”, explicou a coordenado-
ra do Departamento de
Formação Profissional da
Secretaria de Educação, Carla
Carneiro.  

Além da formação de educa-
dores para trabalhar a temática
com os alunos, o programa prevê,
ao final de cada ciclo de aprendi-
zado, a realização de feira de
empreendedorismo nas unidades
de ensino. “Buscamos formas
criativas e leves de trabalhar
questões importantes, como o
comportamento empreendedor,
para o bom desenvolvimento de
nossas crianças e jovens. Nesse
momento de pandemia, esse
espírito se mostrou ainda mais
indispensável”, avaliou a secretá-
ria de Educação, Rosi Ribeiro de
Marco.   

Encontro aconteu na última semana

Ribeirão Pires terá 
Jovem Empreendedor 
Primeiros Passos do Sebrae 
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Três dos investigados pela
“Operação Virtue” da Polícia
Civil são moradores de Ribeirão
Pires. Segundo informações
apuradas com exclusividade
pela Folha, duas pessoas - um
homem de 26 anos e uma
jovem de 22 anos - são mora-
dores da Vila Suíssa, enquanto
uma garota de 23 anos reside
na Vila Aurora.

Os trabalhos foram deflagra-
dos durante a madrugada e a
manhã da última quinta-feira
(26) e consistiu na busca por
evidências que comprovem
que um grupo criminoso tem
aplicado golpes virtuais em
moradores da região de
Presidente Prudente. Ao todo,
foram cumpridos sete manda-
dos de busca e apreensão pela
região da capital e a Grande
São Paulo.  A operação, que
reuniu equipes da Polícia Civil
da região de Presidente
Prudente, chefiadas pela
Delegacia Seccional de
Presidente Venceslau, contou
com apoio logístico e operacio-

nal da Polícia de Ribeirão Pires,
comandada pelo delegado titu-
lar, doutor Wagner Milhardo. 

Estima-se que o grupo tenha
faturado mais de R$ 50 mil por
meio de golpes aplicados em
aplicativos, engenharia social e
conversas por aplicativos de
celular - ocasião em que enga-
navam as vítimas que, em sua
maioria, precisavam de dinhei-
ro emprestado.

Segundo informações do
Portal G1, “maioria das vítimas
necessita do empréstimo para
alguma emergência e em vez
de obter o suporte financeiro
acabam pagando para libera-
ção de burocracias criadas
pelos criminosos, que fingem
preparar documentos e pesqui-
sas para liberação do financia-
mento”. 

Em Ribeirão Pires, os poli-
ciais encontraram em uma das
residências vistoriadas, locali-
zada na rua Olga Mortari, na
Vila Suíssa, aparelhos celulares,
cadernos com anotações, pos-
sivelmente de movimentações

financeiras oriundas aos gol-
pes. Já na casa averiguada na
rua Alberto Cinqueti, Vila
Aurora, foram localizados oito
comprovantes de depósitos
bancários.

Um dos casos aconteceu na
cidade de Ribeirão dos Índios.
Na ocasião, a vítima precisava
de um financiamento e acabou
adquirindo-o por meio de um
anúncio nas redes sociais. O
prejuízo sofrido pela mulher foi
de R$ 2.271,80. A partir deste
caso, a Polícia Civil deu início às
investigações que descobriu
que os autores do golpe esta-
vam a 650 quilômetros da casa
da vítima. Uma moradora de
Rosana também acabou sendo
alvo do grupo de golpistas. 

Os investigados foram enca-
minhados para a Delegacia de
Ribeirão Pires, onde foram
interrogados e indiciados.
Aqueles que forem comprova-
dos como destinatários do
dinheiro ilícito serão indiciados
por lavagem de capital e asso-
ciação criminosa.Investigados foram encaminhados para 1º DP de Ribeirão Pires 

Três investigados pela “Operação Virtue”
da Polícia Civil são moradores da Estância

Sete mandados  de busca e apreensão foram cumpridos, com apoio operacional e logístico de equipes da Delegacia de RP 

Foto: Polícia Civil 



1144 TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  3311  ddee  AAggoossttoo  ddee  22002211PPuubblliicciiddaaddeeFFoollhhaa  



1155PPoollíícciiaa FFoollhhaa  TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  3311  ddee  AAggoossttoo  ddee  22002211

Durante o mês de julho, a cida-
de de Rio Grande da Serra apre-
sentou redução nos principais indi-
cadores criminais, de acordo com
as estatísticas divulgadas recente-
mente pela Secretaria de Segunda
Pública (SSP) do Estado de São
Paulo. As quedas aconteceram
especificamente nos casos de
furto e roubo. Já os demais tipos
de crimes permaneceram estáveis.

Segundo os números referentes
ao último mês, Rio Grande da
Serra obteve uma redução de
18,7% em relação aos casos de fur-
tos em geral, ao sair de 16 boletins
lavrados em junho para 13 em
julho. Ainda houve queda de 25%
no número de ocorrências de furto
de veículos. 

No comparativo com o mesmo
período de 2020, houve redução
de 7,1% nas ocorrências que dizem
respeito aos furtos em geral. Já em
relação aos furtos de veículos, a
cidade apresentou alta de 100%,
uma vez que fechou o mês de
julho de 2020 sem ocorrências
desta natureza. 

No quesito roubos em geral, a
diferença entre os meses de junho

e julho revelam uma queda de
16,5%, enquanto no indicador que
analisa apenas a subtração de veí-
culos foi possível observar que o
município manteve-se em casos
pelo segundo mês consecutivo,
assim como ocorrido no último
ano. Por outro lado, o comparativo
com o mesmo período de 2020
mostra que houve uma alta de
66,6% no registro de ocorrências
que tratam de roubos em geral. 

Um dos fatores que chamam
atenção nas estatísticas criminais
de Rio Grande da Serra é o fato de
que a cidade chegou ao quinto
mês consecutivo sem registrar
casos de estupro, incluindo os
casos com vítimas em situação de
vulnerabilidade. Vale ressaltar que
cidade começou o ano sendo des-
taque nos principais veículos de
comunicação justamente em
razão das tentativas de abuso
sexual cometidas contra morado-
ras. 

O suspeito de ter abusado
sexualmente de uma adolescente
de 16 anos, no Parque América,
em janeiro deste ano, foi preso em
Goiás no mês de abril. Segundo a

Polícia Civil, esse foi o único caso a
ser consumado pelo homem no
município.

Julho ainda apresentou redu-
ção de 66,6% nos casos de lesão
corporal dolosa, quando há inten-
ção de ferir. A queda aparece após
cinco meses de altos números
registrados pela Delegacia de Rio
Grande da Serra. Apesar de o últi-
mo mês ter sido encerrado com
três ocorrências, março ainda
segue como o mês com o menor
índice registrado no ano - com
apenas um caso.

Produção policial 

Ao longo de julho, a Polícia Civil
de Rio Grande da Serra instaurou
17 inquéritos e lavrou sete flagran-
tes. Sete pessoas foram presas em
flagrante e quatro por mandado
de prisão. Ao todo, 11 prisões
foram realizadas.

Durante o período, um veículo
foi recuperado e quatro ocorrên-
cias envolvendo entorpecentes
foram atendidas pela equipe do 1º
DP, sendo duas por porte de dro-
gas e quatro por tráfico.

Rio Grande da Serra apresenta redução 
nos principais indicadores criminais em julho

Roubo, furto e lesão corporal dolosa estão entre indicadores que mostraram queda ao longo do último mês

Dados tem como base boletins registrados no 1º DP de RGS 

Foto: Divulgação/PM
RGS
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Um homem de 39 anos foi
preso após agredir a própria
mãe com uma foice, na noite
do último domingo (29). O
caso aconteceu na Vila Rica,
em Ribeirão Pires. A vítima,

que não teve idade revelada,
não sofreu ferimentos após o
golpe desferido com o cabo da
ferramenta. 

Segundo informações do
boletim de ocorrência, a

mulher havia chegado da igreja
quando encontrou o filho
embriagado e com um compor-
tamento agressivo. Usando a
foice, o homem - identificado
como E.A.R. - passou a quebrar
objetos dentro da casa e desfe-
riu o golpe contra a mãe, acer-
tando a região da nuca.

O companheiro da vítima
chegou a se ferir com um dos
estilhaços decorrentes dos
objetos quebrados pelo indi-
ciado. Ele foi encaminhado a
Unidade de Pronto
Atendimento - UPA Santa
Luzia, onde recebeu os cuida-
dos necessários. Já a mãe do
autor das agressões não preci-
sou de atendimento médico.

A Polícia Militar compare-
ceu a residência e localizaram
a foice utilizada pelo agressor.
Já na Delegacia de Ribeirão
Pires, o delegado de plantão
decretou a prisão em flagrante
de E.R.A., que, após ser reco-
lhido à carceragem local, foi
encaminhado à cadeia pública
de Santo André.

Homem é preso após
agredir mãe na Vila Rica

Vítima sofreu um golpe com o cabo de uma foice na região da nuca

Caso foi apresentado na Delegacia de Ribeirão Pires 

Foto: Folha Ribeirão Pires 

Homem é assaltado em
bar na Rodovia Índio Tibiriçá

Um homem de 48 anos foi
assaltado, na noite do último dia
13, enquanto estava em um bar
localizado na Rodovia Índio
Tibiriçá. 

O assalto aconteceu por volta
das 21h. Segundo informações do
boletim de ocorrência, dois indiví-
duos ainda não identificados
entraram no estabelecimento
comercial e anunciaram o roubo.
Entre os pertences levados havia
documentos pessoais, dois car-
tões bancários, um aparelho celu-
lar e a quantia de R$300,00. A
dupla fugiu logo após concluir o
assalto.

Discussão acaba em 
agressão em RGS

Uma discussão entre dois
homens no Jardim Santa Tereza,
em Rio Grande da Serra, terminou
em agressão no último dia 14. 

De acordo com informações do
boletim de ocorrência, as partes
começaram a briga após um dos
homens impedir o ex-marido de
sua atual companheira de visitar
os filhos. Os homens, então, pas-

saram a se agredir mutuamente.
A Polícia Militar foi acionada ao

local e, ao chegar, deparou-se
com os indivíduos discutindo. Os
militares ainda apuraram que a
mãe das crianças não foi agredida,
física ou verbalmente, durante o
desentendimento entre seu ex-
marido e o atual companheiro. 

O caso foi registrado como
lesão corporal e deverá ser enca-
minhado à Delegacia de Rio
Grande da Serra. 

Entregador é assaltado 
no Centro da Estância

Um motociclista que executa-
va entregas pela região central de
Ribeirão Pires foi alvo de uma
dupla de assaltantes na noite do
último dia 14. 

Segundo o boletim de ocorrên-
cia, a vítima seguia pela Avenida
Santo André quando foi intercep-
tada por outra moto, tendo o
garupa anunciado assalto e apon-
tado uma arma de fogo, pendido
que lhe fosse entregue seu apare-
lho celular.  

O motociclista parou e entre-
gou o aparelho. Os homens ainda
tentaram levar a moto da vítima,
mas não conseguiram ligá-la.
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