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Tragédia anunciada em Ribeirão Pires 
Ribeirão Pires está sem o Auto de Vistoria

do Corpo de Bombeiros, é o que escancarou
um morador aos vereadores da cidade na
última quinta-feira, durante a sessão da
Câmara Municipal.
Segundo o morador da Vila Suíssa e espe-

cialista em Segurança do Trabalho, prédios
públicos da Estância funcionam
de forma irregular. São escolas,
creches, parques, postos de aten-
dimento, todos sem qualquer fis-
calização do Corpo de Bombeiros. 
Durante a sua fala, o munícipe

destacou algumas catástrofes envolvendo
incêndio, e em sua maioria, os locais funcio-
navam sem o chamado ACVB, que por força
da lei, é o laudo garantidor da segurança.
Ailton Gomes lembrou do Hospital Badim,

localizado no bairro da Tijuca, na Zona Norte
do Rio de Janeiro, atingido por um incêndio
de grandes proporções que espalhou fumaça
por todos os andares do prédio e vitimou

pessoas. Recordou do incêndio na boate Kiss,
tragédia que matou 242 pessoas e feriu 680
outras numa boate da cidade de Santa
Maria, no estado do Rio Grande do Sul.  Em
ambos os casos, não havia vistoria dos bom-
beiros garantindo a segurança desses locais.
Levantamento feito pelo Técnico em

Segurança do Trabalho mostra
que mais de 40 prédios públicos
podem estar sem o AVCB em
Ribeirão Pires, risco iminente
para crianças, jovens e adultos
que circulam diariamente por

esses espaços.
Apesar de a importância do tema, a

Prefeitura de Ribeirão Pires prefere perma-
necer em silêncio, não apresenta os laudos
atestando a segurança desses locais, e muito
menos diz quando irá providenciar o docu-
mento.
Ribeirão Pires poder estar perto de uma

tragédia anunciada!

“Mais de 40 prédios
públicos podem estar

sem o AVCB”

E d i t o r i a l  

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

AArrqquuiitteettuurraa  éé  ppaarraa  mmiimm??

O arquiteto é o profissional
responsável em planejar e
projetar ambientes, seja uma
residência, um comércio, pré-
dios, órgãos públicos e até
cidades.

Para entender o papel de
um arquiteto numa residência,
por exemplo, é só fazer uma
simples ligação com o profis-
sional médico. Quando esta-
mos nos sentindo com algum
tipo de mal-estar, procuramos
um hospital, é a mesma coisa
quando o nosso ambiente não
está bem planejado, procura-
mos um profissional arquiteto,
que nos direciona e aplica sim-
ples soluções para a melhoria

daquele ambiente.
A arquitetura pode ser apli-

cada de diversas formas, uma
delas sendo a "consulta" onde
podemos pôr em prática algu-
mas soluções simples, e dire-
cionar o cliente ao que deve
ser feito no espaço escolhido.

Vivemos a maior parte das
nossas vidas em ambientes
construídos. A ação de subir a
escada que causa cansaço, ou
até aquele quarto, sem ilumi-
nação e ventilação, é sinal de
que faltou planejamento na
execução. Essas questões
como ventilação e iluminação
fazem parte do conforto
ambiental, que é estudado e
aplicado no projeto de arqui-
tetura. 

Sem contar que a falta de
iluminação e ventilação em
um ambiente acarretam o que
chamamos de patologias
(iguais as de medicina), como
se fossem as doenças que as
casas carregam por não respi-
rarem e não receberem luz. 

Problemas de umidade em
ambientes próximos a áreas
molhadas (cozinhas, lavande-

rias e banheiros), pode acarre-
tar isso.

O profissional arquiteto é
apto para atender todos os
públicos, tendo como objeti-
vo, proporcionar ao usuário o
bem-estar necessário para se
viver com as condições de seu
orçamento. E para ter essa
necessidade sanada não se
precisa de muito, mas sim de
técnicas que apenas um pro-
fissional da área saberá apli-
car. Morar bem é um direito.

Um estudo de 2015 relatou
que 85% dos brasileiros cons-
troem sem o auxílio de arqui-
tetos ou engenheiros, o que
nos mostra em fatos, o déficit
existente na sociedade em
relação ao conhecimento
sobre esse tipo de profissio-
nal. 

Entenda como o arquiteto é
importantíssimo para a saúde
da casa e, principalmente,
para a saúde e bem-estar de
quem vive nela.

Gustavo Luz e Mayara L. Luiz
Designers de Interiores,

arquitetos e urbanistas.
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Que nos bastidores da polí-
tica em Ribeirão Pires, Patrick
Pavan, Superintendente do
Instituto de Previdência de
Ribeirão Pires, perdeu força
no Governo Municipal. 

*** 

Que Patrick não teria cum-
prido um acordo com o prefei-
to da Estância, Kiko Teixeira
(PSB). 

*** 
Que recentemente, a

Prefeitura teria ganhado uma
ação na Justiça contra o insti-
tuto de previdência.  

*** 
Que o instituto deveria

pagar um bom dinheiro ao
Executivo, contudo, Kiko e
Patrick teriam fechado um
acordo: O instituto não depo-
sitaria o valor e a Prefeitura
não precisaria fazer os apor-
tes até que a soma fosse qui-
tada. 

*** 
Que o acordo teria sido

chancelado por procuradores
da Prefeitura Municipal. 

*** 
Que o resultado não saiu

como o esperado, subordina-
dos de Patrick não aceitaram
o acordo e cobraram o valor
devido do Executivo
Municipal. 

*** 
Que a insubordinação não

teria agradado o prefeito Kiko
Teixeira, que por sua vez, cha-
mou Patrick Pavan para uma
conversa áspera. 

*** 
Que o desconforto levou

aos rumores da demissão de
Patrick do cargo de
Superintendente do instituto,
até agora, não confirmada. 

*** 
Que outro tema que poderá

levar a demissão de Patrick, é
o fato de ele ter tido as contas
rejeitadas pelo Tribunal de
Contas do Estado de São
Paulo, entre os apontamen-
tos, investimentos financeiros
de alto risco.         

Que em Rio Grande da
Serra, os filiados ao Partido
dos Trabalhadores terão de
esperar mais um pouco para
saber se o candidato a prefei-
to será Erick de Paula. 

*** 

Que a escolha deveria ocor-
rer no último domingo, mas
devido a soltura do presidente
Lula, o processo de escolha foi
transferido. 

*** 

Que outro postulante na
disputa é o ex-prefeito,
Ramon Velásquez. O petista
irá disputar a prévia com
Érick. 

*** 

Que por falar na política de
Rio Grande da Serra, Cleson
Alves não é mais o presidente
do Avante. 

*** 
Que Cleson deixou o partido

por se sentir desprestigiado
pela Executiva Estadual. 

*** 
Que Cleson chegou a ser

lançado pela legenda como
pré-candidato a prefeito de
Rio Grande da Serra, mas o
entusiasmo foi momentâneo. 

*** 
Que o político ainda não

anunciou para qual partido irá
se transferir, mas não esconde
de ninguém que já iniciou tra-
tativas com outras agremia-
ções.

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

Vereadores de RP dizem
que Akira não os convidou
para debater Porto Seco 
Vereador de Rio Grande reclamou da ausência dos parlamentares em atividade

“É lamentável ver que os verea-
dores de Ribeirão Pires e Santo
André estão se omitindo de deba-
ter sobre um assunto tão impor-
tante. Para quem acha que esse
projeto não impacta a vida dos
munícipes de Ribeirão Pires, ima-
gem mais de mil caminhões de
grande porte passando pela
Avenida Santo André todos os dias.
Eu lamento que os representantes
de vocês não estejam presentes
aqui hoje”. 

Esta foi a fala do vereador de
Rio Grande da Serra Akira Auriani
(PSB), publicada por um veículo de
comunicação da região, destacan-
do a omissão dos membros do
Legislativo de Ribeirão Pires e de
Santo André, no debate sobre a
instalação do Porto Seco no
Corredor Polonês, em Santo
André, ocorrido no dia 4 de
novembro, e chamado por Akira.

A declaração do vereador pro-
vocou a repulsa nos legisladores da

Estância, que afirmaram não
terem sido convidados para o
debate.

“Esta Casa já vem debatendo o
Porto Seco desde o ano passado, já
tivemos até reunião para tratar
disso, e vou convidar o vereador
para vir aqui (se desculpar)”,  disse
o presidente Rato Teixeira (PTB).

Amaury Dias (PV) também
repudiou a fala de Akira.

“Quero manifestar o meu
inconformismo e a minha repúdia
com a manifestação do vereador
Akira. Ele fala que nós vereadores
fomos omissos, então deveria ter
nos convidado”, declarou Amaury.

Outro a se manifestar foi
Rogério do Açougue (PSB).

“Tenho certeza que todos os
vereadores desta Casa estão cien-
tes do impacto do Porto Seco, e já
estamos discutindo o tema desde
o ano pasado”, enfatizou e acres-
centou: “Nobre vereador Akira,
venho nesta Tribuna pedir descul-

pas aos vereadores, porque o que
você fez foi desnecessário”, disse
Rogério que é do mesmo partido
do parlamentar de Rio Grande. 

Também usou a Tribuna
Rubens Fernandes, o Rubão (PSD).

“É muito difícil um vereador de
Rio Grande da Serra falar que não
participamos se não teve convite.
Se eu não convidar você para ir na
minha casa, você não vai”, decla-
rou Rubão.

Por fim Amigão acrescentou: “O
vereador se excedeu, até porque
como vereador ele já poderia estar
fazendo alguma coisa pela cidade
dele. É muito fácil você querer cui-
dar da Amazônia, de
Paranapiacaba, se você não olha
pra sua casa.  O senhor já viu a
quantidade de aterros que tem na
sua cidade? Eles também atrapa-
lham o nosso município. Eu já fiu
atrás desses caminhões até Rio
Grande, com um vereador de lá,
mas o Akira não estava (junto)”.

Procurado pela reportagem,
Akira esclareceu: “Quero deixar
claro que tanto o Amaury quanto o
Amigão sabiam do encontro com
20 dias de antecedência, através
de um grupo de Whats que temos.
Aos demais vereadores encami-
nhei um convite via Correios para a
Câmara. O Rato disse que não che-
gou. Em todo o caso, fiz questão de
pedir desculpas para os vereadores
que não receberam o convite.
Quero deixar claro que não era
uma audiência pública por isso não
havia necessidade das formalida-
des, apenas convidamos os verea-
dores para participarem de uma
discussão sobre o Centro Logístico,
até para que pudéssemos levantar
todas as informações possíveis do
que é o projeto e do quanto ele vai
impactar as três cidades”.

Akira Auriani está no meio da polêmica envolvendo a Câmara de Ribeirão

Foto:Reprodução 
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Crianças, jovens e adultos que
circulam por prédios administra-
dos pela Prefeitura de Ribeirão
Pires estão correndo risco de
vida. Essa é a avaliação do
Bacharel em Direito,
Administração de Empresas e
Técnico em Segurança do
Trabalho, Ailton Gomes da Silva.
Morador da Vila Suíssa, usou na
última quinta-feira (7) a Tribuna
da Câmara Municipal da
Estância para expor o problema
aos legisladores. 

Segundo Ailton, prédios das
creches, escolas, teatro, Atende
Fácil, Rodoviária, Prefeitura e
até mesmo a sede da Defesa
Civil, estão sem o Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros,
documento que certifica que,
durante a vistoria, a edificação
possuía as condições de segu-
rança contra incêndio. 

Segundo o Corpo de
Bombeiros, é um conjunto de
medidas estruturais, técnicas e
organizacionais integradas para
garantir a edificação um nível
ótimo de proteção no segmento

de segurança contra incêndios e
pânico, previstas pela legislação
e constantes no processo, esta-
belecendo um período de revali-
dação. 

Pela legislação, todos os espa-
ços onde há circulação de pes-
soas, necessita do laudo. “É um
documento exigido por lei, sem
a vistoria, todos que circulam
nesses locais estão expostos a
riscos”, disse Ailton. 

O Técnico em Segurança do
Trabalho destaca ainda o fato de
qualquer pessoa poder conferir
se o prédio possui o documento. 

“Pela legislação, o laudo deve
estar em local visível e de fácil
acesso, para que todos possam
ter a informação”, diz Ailton. 

Durante sua fala aos vereado-
res, o munícipe lembrou que a
Prefeitura de Ribeirão foi impe-
dida de realizar o Festival do
Chocolate em julho passado por
conta de não ter o laudo. E que
só conseguiu a liberação da
festa, após contratar técnicos e
fazer adequações no espaço. “A
Prefeitura chegou a ser impedi-

da de promover o Festival do
Chocolate deste ano por conta
da falta do AVCB, só teve o docu-
mento na segunda semana.
Chegou a ser multada pela
Justiça, só se livrou da multa
devido o oficial ter entregue a
notificação para a pessoa erra-
da”, lembrou o munícipe. 

Ao final da fala, o vereador
Amigão D’Orto (PTC) disse que
iria enviar questionamentos à
Prefeitura sobre a falta do AVCB
nos prédios públicos. 

A Folha enviou ao Executivo a
lista com os locais apontados
por Ailton que não possuem
AVCB, mas até o fechamento
não obteve resposta se os pré-
dios possuem o laudo. No Via
Fácil, sistema onde o cidadão
pode consultar se o local conta
com o documento emitido pelo
Corpo de Bombeiros, não consta
a feitura de laudos para os ende-
reços pesquisados.

Segundo Ailton, mais de 40
prédios públicos estão sem o
laudo de vistoria exigido pela
legislação.

Morador de Ribeirão denuncia que prédios
públicos estão sem laudo de Bombeiros

Ailton Gomes fala aos vereadores da Câmara de Ribeirão Pires 

Especialista em Segurança do Trabalho, Ailton Gomes da Silva, alertou que creches, escolas e até o Paço Municipal estão sem AVCB

Foto: Arquivo 
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A Prefeitura de Rio Grande da
Serra deu início a pavimentação
de mais cinco vielas. A ação é
parte da contrapartida referente
às concessões de licenças
ambientais para as instalações de
dutos destinados ao transporte
de petróleo e GLP entre a estação
de bombeamento de São
Bernardo do Campo e a Refinaria
de Capuava, em Mauá.

A Prefeitura indicou como con-
trapartida a pavimentação das
dos seguintes locais: Viela 12,
entre Avenida Espírito Santo e
Rua Santa Cruz – Jardim Santa
Tereza; Viela 01, entre Rua das
Rosas e Rua Seio Honda –
Recanto das Flores; Viela entre
Rua Sergipe e Rua Santa Catarina
– Vila São João; Viela 10, entre
Avenida dos Autonomistas e Rua
Messias Silva Ramos – Vila
Figueiredo;  Viela 04, entre Rua
José Maria de Figueiredo e Rua
Ômega – Vila Figueiredo. 

Segundo a Administração
Municipal, o prazo para a pavi-
mentação das vielas é de cinco
meses, com término previsto
para o 1º semestre de 2020.

RGS inicia pavimentação
de mais cinco vielas 

Recanto das Flores, Santa Tereza, São João e Vila Figueiredo, são atendidas 

Máquinas já trabalham nos locais onde haverá melhorias 

Foto: Divulgação 

Após a dissolução da doação da
área da Fábrica de Sal para o Sesi, a
entidade esclareceu que não desis-
tiu do restauro da construção his-
tórica, e sim, que ficou legalmente
impedida de promover a ação.

Em nota, o Sesi esclarece que a
proposta da Prefeitura consistia
em ofertar a área contígua à
Fábrica de Sal para a construção da
escola, desde que o Sesi se com-
prometesse com a reforma do
imóvel, que é tombado pelo
Condephaat.

Pelo seu regulamento e pela
sua natureza, o Sesi é proibido de
realizar qualquer investimento em

área pertencente a terceiros. Além
disso, o Ministério Público conside-
rou ilegal a doação, pelo fato de
ser patrimônio histórico.

Caso a doação da área total
fosse efetivada, com a Fábrica de
Sal incluída, então o Sesi poderia
realizar a reforma no local e bene-
ficiar toda a população com o aces-
so à Fábrica de Sal.

Dessa forma, diz a nota, consi-
derando que estamos em espaço
locado e ainda sem terrenos dispo-
níveis, manteremos o atendimen-
to somente aos alunos já matricu-
lados no município de Ribeirão
Pires.

Sesi fica proibido de
promover melhorias 
na Fábrica de Sal

Prédio tombado da Fábrica de Sal segue com o destino incerto

Foto: Arquivo Folha



77PPuubblliicciiddaaddee  FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  1122  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22001199



88 TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  1122  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22001199PPuubblliicciiddaaddee    FFoollhhaa  



99CCiiddaaddee FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  1122  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22001199

Vacina pentavalente está disponível 
nas UBS´s de Rio Grande da Serra

Vacina protege contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e haemophilus influenza B

As UBS’s de Rio Grande da
Serra receberam novas doses da
vacina pentavalente, que protege
contra difteria, tétano, coquelu-
che, hepatite B e haemophilus
influenza B.

A vacina é indicada para ser
tomada aos dois, quatro e seis
meses de idade, com reforços
quando a criança completar um
ano e três meses de idade e tam-
bém aos quatro anos com a vacina
DTP - tríplice bacteriana.

Vale ressaltar que a DTP (refor-
ço) ainda está em falta em toda a
rede do SUS.

Nos últimos meses, houve falta
da pentavalente em todo o país
devido a problemas com uma
remessa do antigo fornecedor. O
Ministério da Saúde afirma estar
normalizando a distribuição aos
poucos, e que já distribuiu metade
das novas doses – de novo forne-
cedor – em todo o país.

A Secretatria de Saúde informa
quais os cuidados que se deve ter
ao tomar a vacina. Ao sentir febre
média ou alta é recomendado

adiar a vacinação até a melhora
dos sintomas para não se atribuir à
vacina as manifestações da doen-
ça. Crianças com riscos de hemor-
ragias (hemofilia, trombocitope-
nia, uso de anticoagulantes,
outros distúrbios de coagulação)
pode ser utilizado via subcutânea.

Ainda segundo a secretaria,
quem não pode tomar a vacina

pentavalente são crianças com
sete anos ou mais de idade, ou
aquelas que tiveram reações em
dose anterior, como moleza e pali-
dez nas primeiras 48 horas, con-
vulsões nas primeiras 72 horas,
reações alérgicas nas primeiras
duas horas e encefalopatia aguda
nos primeiros sete dias após a
vacinação.

Vacinação é gratuita em todos os postos de saúde da cidade 

Foto: Divulgação
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RP segue com quedas em
índices de criminalidade 

Os dados da SPP revelam redução nos principais indicadores criminais

Os principais índices de crimina-
lidade seguem em queda na cida-
de de Ribeirão Pires, segundo
dados divulgados recentemente
pela Secretaria de Segurança

Pública do Estado de São Paulo. De
acordo com as estatísticas referen-
tes ao mês de setembro, a cidade
apresentou diminuição de 28,57%
no registro de roubo de veículos e

10,5% em roubos em geral. No
caso de furtos de automóveis, a
cidade também teve uma queda
em comparação ao mesmo mês
em 2018 -  uma redução de mais
de 15%. 

Referente aos meses de janeiro
e setembro, numa análise com o
mesmo período de 2018, a
Estância teve uma redução de 14%
nos roubos em geral e 22,96% em
roubos de veículos. Os índices de
furto em geral e furto de veículos
tiveram diminuição de 11,48% e
23,71% respectivamente. 

A produtividade da Delegacia
de Polícia Civil de Ribeirão Pires foi
um dos destaques do mês de
setembro pela Seccional de Santo
André. A equipe dirigida pelo dou-
tor Wagner Milhardo garantiu o
primeiro lugar dentre todas as uni-
dades da região.  De acordo com os
números da SSP, ao longo do mês,
18 pessoas foram presas - sendo
12 em flagrante e oito por manda-
dos -, cinco armas de fogo foram
apreendidas e 19 veículos recupe-
rados. 

Foto :Folha Ribeirão Pires

A Delegacia de Ribeirão Pires obteve bons índices no mês de setembro

Uma briga entre um pedreiro e
o solicitante da obra terminou em
tentativa de homicídio e a prisão
de uma pessoa em flagrante na
noite do último domingo (10), no
Jardim Alvorada, em Ribeirão
Pires.  

De acordo com o boletim de
ocorrência, o pedreiro L.M.P, de
37 anos, foi até a casa de N.C.M,
de 54 anos, para quem havia efe-
tuado serviços de construção,
munido de uma faca com a inten-
ção de matá-lo por conta de uma
dívida pelo trabalho prestado.

O indiciado estava visivelmen-
te alterado e agressivo, visando
atingir a barriga da vítima com a
arma branca.  N.C.M. conseguiu
se desvencilhar do golpe, sendo
atingido na região do braço. A
esposa e o filho do homem tam-
bém foram ameaçados pelo indi-
ciado ao tentar defendê-lo das
agressões. Após a tentativa,
L.M.P. fugiu do local enquanto a
vítima foi socorrida na UPA Santa
Luzia.  

Ainda segundo informações do
registro do caso, a Polícia Militar
conseguiu localizar o autor em
seu endereço residencial, em

Mauá, no momento em que
ingressava em seu carro. O indi-
ciado teria resistido à abordagem
policial, tendo, ainda, entrado em
luta corporal com os agentes mili-
tares.

A esposa do acusado também
entrou na briga desferindo tapas
contra os policiais, que consegui-
ram controlar a situação logo em
seguida. Ambos foram algemados
em virtude da resistência e agres-
sões contra a Polícia Militar.  

Em busca pessoal a L.M.P. foi
localizado no interior de sua meia
um invólucro de plástico conten-
do oito miligramas de cocaína.
Indagado sobre a agressão, o
homem alegou que era trabalha-
dor e não havia feito nada. 

A Polícia ainda constatou que o
indiciado possui passagens ante-
riores pelos crimes de roubo e
homicídio, pelo qual foi absolvido. 

L.M.P. foi preso em flagrante
por homicídio qualificado tentado
por motivo fútil, ameaça, resistên-
cia e drogas para consumo pes-
soal sem autorização ou em desa-
cordo.  A Polícia Civil ainda repre-
sentou pela prisão preventiva do
indiciado.

Briga por dívida resulta
em tentativa de homicídio 
no Jardim Alvorada
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Homem tem carro destruído
ao sair de casa de show

Um homem de 36 anos teve o
carro destruído ao sair de uma
casa show de Ribeirão Pires. O
caso aconteceu no último dia 28. 

A vítima informou à Polícia que
acidentalmente bateu o carro no
braço de uma mulher, devido ao
tumulto de pessoas  na saída do
Centro Hípico Amarelinho.

Momento em que um Corsa,
fechou a sua passagem, e cinco
homens saíram do automóvel e
começaram a danificar o seu veí-
culo. Até o momento ninguém foi
preso. 

Pedestre é  atropelado
na Eugênio Roncon

Um homem de 49 anos foi víti-
ma de um atropelamento ao per-
correr a Rua Engênio Roncon, no
último dia 19. 

Segundo o boletim, um carro
passou pela via em alta velocidade
e acabou por atropelar a vítima. O
motorista não parou para prestar
socorro.

Devido ao impacto ao chão, o
pedestre desmaiou na via, sendo
socorrido pela PM e conduzido ao
Hospital Nardini, em Mauá.

Até o momento não se sabe a
autoria do crime.

Balconista é vítima de 
violência doméstica em RP

Uma balconista de 37 anos foi
vítima de violência doméstica pra-
ticada pelo marido no último dia
31, no bairro Vila Suíssa.

O crime aconteceu quando o
marido da vítima apareceu em sua
residência embriagado e iniciou
uma discussão. Momento em que
desferiu socos em sua cabeça e
ameaçou a sua integridade física. 

A vítima contou à Polícia que
pegou uma faca, para tentar des-
vencilhar-se da agressão, porém
seu marido conseguiu pegar o
objeto e acabou por feri-la na
palma da mão.

Foi solicitado medidas proteti-
vas cabíveis à sua segurança e a
segurança de seus filhos.

Carcaças e pedaços de chassis
são apreendidos em RP

Carcaças e pedaços de carros
desmontados foram encontrados
no último dia 1º dentro de uma
Kombi que trafegava pela Estrada
de Sapopemba. A ação, realizada
pela Polícia Civil, foi resultado de
uma blitz.

O condutor da Kombi foi inda-
gado sobre a origem das peças, o
mesmo não soube responder. As
peças foram apreendidas pela PM.

O último final de semana, em
Ribeirão Pires, foi marcado pela
ação integrada - entre efetivos da
Ronda Ostensiva Municipal
(Romu), da Polícia Militar e equi-
pes da Secretaria de Transportes e
Trânsito da Estância - intitulada
como Operação Sossêgo Público,

que visa inibir a perturbação oca-
sionada por festas tipo “panca-
dão”, promovida em bairros onde
há altos índices de reclamações
por parte dos moradores. 

A operação deflagrada ao longo
da noite de sábado (9) e a madru-
gada de domingo (10) foi a segun-

da feita na cidade apenas neste
mês. O trabalho já havia sido feito
nos dias 1, 2 e 3 de novembro,
quando as equipes percorreram
as  regiões de Ouro Fino, Tanque
Caio, Jardim Planteocal e Jardim
Caçula -   locais com maior índice
de reclamações de perturbação do
sossêgo. Na ocasião, foram efetua-
das duas autuações a veículos com
som acima do permitido por lei. 

Durante a ação promovida
pelas equipes, ainda foi realizada a
Operação Saída Segura, no Centro
Hípico Amarelinho. Segundo infor-
mações divulgadas pela Secretaria
de Transportes e Trânsito (STT), o
trabalho tem como objetivo preve-
nir e reduzir o número de aciden-
tes com vítimas fatais na região.  

Foram realizadas autuações a
motoristas e motociclistas que
cometeram infrações no local,
bem como a orientação para os
demais condutores que transita-
vam pela via. 

A ação conjunta contou com equipes do Trânsito,  Polícia Militar e GCM

Homem é preso por
estupro na Estância

O crime ocorreu em um vagão de trem, próximo a Estação Ribeirão Pires

Um homem foi preso em
flgrante, na manhã do último
sábado (9),  por abusar sexual-
mente de uma mulher de 33
anos, no interior de um vagão de
trem, em Ribeirão Pires. Apenas
a vítima e o indiciado - identifica-
do como M.B.R. -  estavam no
vagão da composição que seguia
sentido Rio Grande da Serra, por
volta das 8 horas, quando o
crime ocorreu.

Em seu depoimento, a mulher
conta que o indiciado estava
cochilando em um dos assentos,

com algumas lesões pelo corpo
e, ainda, aparentava estar
embriagado. Em dado momento
o homem acordou e foi em dire-
ção a vítima e, contra a sua von-
tade, passou uma das mãos sob
suas partes genitais perguntan-
do se ela estava grávida.

Constrangida com a situação,
a mulher passou a gritar por
socorro e bater contra o vidro do
vagão. Ela ainda ressaltou que o
ato só não foi consumado, em
razão dos fatos terem sido inicia-
dos nas proximidades da Estação

de Ribeirão Pires. 
Já nas dependências da

Estação Ferroviária, M.B.R. foi
detido por agentes de segurança
da CPTM, após a vítima apontá-
lo como autor dos abusos
sexuais. A mulher afirmou não
ter sofrido ferimentos em razão
dos fatos.

O homem, que é morador de
São Paulo, alegou trabalhar
como vendedor ambulante em
Santo André, onde teria ido  a
uma casa noturna e ingeriu bebi-
das alcoólicas. Em relação aos
ferimentos, M.B.R. não soube
dizer se sofreu uma queda ou se
as lesões foram ocasionadas ao
longo de uma briga. O acusado
foi encaminhado a UPA Santa
Luzia. 

Sobre o abuso, M.B.R. disse
ter apenas perguntado se a víti-
ma estava bem e se ela era sol-
teira, não havendo testemunhas
acerca do ocorrido.  

Diante dos fatos apresenta-
dos e do depoimento da vítima,
o delegado de plantão decretou
a prisão em flagrante de M.B.R.
por estupro consumado e repre-
sentou pela prisão preventiva. 

Ainda segundo informações, o
investigado possui passagens cri-
minais anteriores pelos delitos
de roubo e homicídio. 

Foto:Reprodução
Foto: Divulgação/STT 

O homem foi detido pelos agentes de segurança da Estação 

Ribeirão tem operação que visa 
inibir a realização de “pancadão”
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Projeto ACE participa 
de Feira Cultural da Etec

Os artistas Soenca e Puma participaram da ação junto com alunos

A Feira Cultural organizada por
alunos e professores da ETEC Profª
Maria Cristina Medeiros, no dia 19
de outubro, em Ribeirão Pires,
contou com participação do
Projeto Arte Começa na Escola
(ACE). A ação, que já ocorre há dois
anos, visa desmistificar o Grafite

perante a comunidade, tendo
como principal objetivo conscienti-
zar a arte urbana entre crianças e
jovens por meio do Live Painting,
onde os artistas elaboram as suas
obras com interações com o públi-
co presente. 

O desenvolvimento do projeto

na ETEC da Estância surgiu através
da iniciativa dos próprios alunos,
durante um projeto intitulado
“Laboratório de Aprendizagem
Empresa Junior”. 

O Live Painting  promoveu a
interação entre alunos da escola e
contou com a presença dos “artis-
tas do bem” Soneca e Puma, que
conduziram a oficina de Grafite. 

“Essa ação buscou promover
uma maior integração entre a
escola e a comunidade, valorizan-
do a capacidade criativa dos alunos
e incentivando a diversidade de
expressões”, afirma a professora
orientadora educacional da ETEC
Keli Ceola. 

Alunos da ETEC interagindo na oficina de grafite com o artista Soneca

Alunos durante a oficina de grafite

Foto: Divulgação

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

As contadoras, Rita Francia e sua filha Camila
Francia,  prestigiando Adriana de Menezes no

standart da Mary Kay, no Congresso de
Contabilidade realizado no Expo Norte

Sandra França, 
comemorou mais uma
primavera. Parabéns de
seu esposo Luiz Carlos

e sua filha Thainá

Dona Maria José (Mazé)
festejou idade nova e
recebeu os parabéns

dos familiares e amigos 

Adenilson (Rodak) e a companheira Roseli, 
durante lanche na Pastelaria Monte Castelo, 

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

Alisson e Maria Fernanda uniram em matrimônio no último 
sábado, 9 de novembro. Felicidades dos familiares e amigos 
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Igor Ferreira, estudou a vida
toda no ensino público, não tinha
nenhuma convicção sobre si
mesmo, ou sobre suas próprias
capacidades, hoje estuda na
UFABC uma das Universidades
Federais mais disputadas entre
alunos do país todo. Mercia Clay,
vinda do Sergipe para Ribeirão
Pires em busca de melhores condi-
ções de estudos e trabalho, tam-
bém aluna do ensino público, hoje
estuda na UFS Universidade
Federal do Sergipe em Engenharia
Química, deixando para trás deze-
nas de alunos que brigam ano a
ano por uma vaga. Raul Oliveira
também aluno do ensino público
de Ribeirão Pires, hoje aluno do
Instituto Federal de São Paulo no
curso de Geografia.

Esses dentre diversos outros
alunos saem de nossa cidade
rumando para as melhores
Universidades do Brasil, mas o que
esses alunos tem em comum que
fez uma diferença em suas jorna-
das, qual foi o ponto de mudança?

Todos foram alunos da Ohmori
Vestibulares, atuando em Ribeirão
Pires desde 2017 o único curso
preparatório particular da cidade
prepara alunos para os maiores
vestibulares e vestibulinhos do

Brasil.
Depois de três anos de atuação,

a cada ano colhendo cada vez mais
e mais frutos, aprimorando cada
vez mais o seu trabalho a escola
natural da cidade vem ganhando
destaque regional e estadual,
recendo prêmios e tendo indicado-
res de aprovação superiores a tra-
dicionais cursinhos do centro de
São Paulo.

Nesse mês de novembro a Rede
Globo através do programa Bom
Dia SP decidiu vir conhecer a ino-
vadora metodologia de ensino,
que chamou atenção pelo formato
mais leve, mais voltado ao aluno e
principalmente pela questão
humanística da metodologia
Ohmori.

A reportagem com Janaina
Lepri ressaltou o formato da sala
de aula que conta com recursos
utilizados em universidades inter-
nacionais, mostrando a ideia de
seu fundador Marco Bellan
Ohmori como uma referência na
área de ensino. Professor Bellan
como é conhecido por muitos na
cidade nasceu em Ribeirão Pires é
professor universitário, palestran-
te e empreendedor, criou a
Ohmori Vestibulares e de lá pra cá
já foram mais de 600 alunos que
foram encaminhados para diversas
universidades e cursos técnicos em
duas unidades em Ribeirão Pires e
recentemente em Mauá.

Para saber mais: www.ohmo-
ri.com.br.

Ohmori Vestibulares é destaque na Globo

Foto: Divulgação

Reportagem da Globo esteve conhecendo o trabalho do cursinho vestibular

Rede de Televisão esteve no cursinho para conhecer a inovadora metodologia de ensino 

Marco Belan Ohmori , fundador da escola e uma das estudantes entrevistada
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Projeto Vida Saudável
visita Sesc Interlagos

Na quarta-feira (6), os inte-
grantes do Projeto Vida Saudável
de Rio Grande da Serra participa-
ram de um passeio recreativo no
Sesc Interlagos, na Zona Sul de
São Paulo. Os participantes reali-
zaram diversas atividades e
aproveitaram as atrações do
local durante um dia de muita
descontração.

O Projeto Vida Saudável é
uma realização da Secretaria de
Juventude, Esporte e Lazer, em
parceria com a Secretaria de
Saúde, e visa estimular a prática
de exercícios físicos, a prevenção
e melhoria de diversas doenças,
proporcionando aos participan-
tes mais qualidade de vida.

Para fazer parte do Projeto
Vida Saudável basta comparecer
em frente à UBS Santa Tereza

(avenida Jean Lieutaud, nº 373),
às segundas, quartas e sextas-
feiras, às 8h. A atividade é gra-
tuita.

Integrantes do projeto aproveitaram o dia para também buscar conhecimento

Fotos: Divulgação

Participantes do projeto 

Mãe pede ajuda para tratar
criança com doença rara
Bernardo foi diagnosticado com Síndrome de West aos seis meses de vida 

Pholiana Windson, mãe do
pequeno Bernardo de 3 anos,
está promovendo uma campa-
nha para arrecadar fundos e dar
continuidade ao tratamento do
garoto, diagnosticado com
Síndrome de West aos 6 meses
de vida.

A Síndrome de West é uma
forma de epilepsia que se inicia
na infância caracterizada por cri-
ses de convulsões. No caso de
Bernardo, a doença lhe causou
paralisia cerebral e prejudicou

em seu desenvolvimento motor.
Além de perda parcial da visão. 

Hoje, Pholiana busca ajuda e
apoio para conseguir a receita
para um remédio à base de cana-
bidiol, uma substância encontra-
da na maconha, para ajudar o
filho a controlar suas crises con-
vulsivas. 

Em 2016, a Anvisa autorizou a
prescrição de remédios à base
de canabidiol e THC. O Conselho
Federal de Medicina (CFM) tam-
bém já tinha autorizado, em

2014, o uso do canabidiol no tra-
tamento de crianças e adoles-
centes com epilepsia. 

Porém, pais e responsáveis
por crianças que sofrem com cri-
ses convulsivas encontram difi-
culdade e resistência do Estado
para receber a autorização do
remédio.

“Tive que entrar com uma
liminar na Justiça por meio de
um processo para que o meu
filho possa ter acesso ao medica-
mento. Será necessário o valor
de R$ 1.690,00 para custear o
tratamento. A indicação é de que
ele use o medicamento a cada 12
horas, de forma contínua, a fim
de diminuir as convulsões”, disse
Pholiana.

Por isso, Pholiana Windson
pede ajuda para custear o trata-
mento de seu filho de 3 anos.

Para ajudar à causa de
Bernardo, os interessados
podem entrar em contato pelo
telefone 99560-4791 e 99859-
7027. Ou pela página do
Facebook: Bernardo Meu
Milagre.

Pholiana Windson, acompanhada de seu filho Bernardo

Foto: Divulgação
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“Tito e os Pássaros” é
atração no Ponto MIS

O Ponto MIS de Rio Grande da
Serra exibirá na próxima quarta-
feira (13) “Tito e os Pássaros”,
animação nacional, lançado em
fevereiro de 2019.

Serão duas sessões no Teatro
Municipal Primeira-Dama
Zulmira Jardim Teixeira: às 9h e
às 14h. A classificação é livre. 

Vale lembrar que não é neces-
sário a retirada de ingressos
antecipados.  

Sinopse: Tito é um menino
tímido de 10 anos que vive com
sua mãe. De repente, uma estra-
nha epidemia começa a se espa-

lhar, fazendo com que pessoas
fiquem doentes quando se
assustam. Tito rapidamente des-
cobre que a cura está relaciona-
da à pesquisa feita por seu pai
ausente sobre o canto dos pássa-
ros. Ele embarca numa jornada
com seus amigos para salvar o
mundo da epidemia. 

A busca de Tito pelo antídoto
se torna uma jornada para
encontrar seu pai ausente e sua
própria identidade. 

O filme recebeu a direção de
Gustavo Steinberg, André Catoto
e Gabriel Bita.

Teatro Municipal de Rio Grande sediará o evento no dia 13

Foto: Divulgação

Natal Solidário já iniciou
em Rio Grande da Serra
Campanha visa a arrecadação de uma tonelada de alimentos até dezembro 

O grupo de amigos da Vila
Niwa, com o apoio de Marcelo
Akira, Thomas Lins e Rodrigo
Paro, estão se preparando para
realizar mais uma edição do
Natal Solidário, em Rio Grande
da Serra. 

O projeto visa a arrecadação
de alimentos não perecíveis
para a distribuição de cestas
básicas às famílias carentes da

região.
Atualmente, a ação conta

com o apoio de 50 voluntários,
como amigos e familiares dos
moradores da Vila Niwa, estu-
dantes e professores Escola
Polígono e integrantes de
Equipes de Honda Civic de São
Paulo. O projeto teve início no
dia 15 de outubro. 

A ação beneficente visa a

arrecadação de alimentos como
arroz, feijão, óleo, macarrão,
massa de tomate, açúcar, sal.
Ou seja, tudo que compõe uma
cesta básica.

Neste ano, os voluntários
estão sorteando uma churras-
queira no valor de R$ 450 por
meio de uma cartela de rifa.
Cada nome da cartela está
sendo vendido por R$ 20 em ali-
mentos.

A campanha Natal Solidário
encerrará no dia 22 de dezem-
bro com o evento de entrega
das cestas básicas, que será rea-
lizada na última parada de ôni-
bus da Vila Niwa, a partir das
10h. 

Até lá, os organizadores con-
tam com a ajuda dos moradores
e visitantes da região para con-
seguir atingir a meta de uma
tonela de alimentos.

Aos interessados em apoiar à
causa e a fazer doações, basta
entrar em contato com os orga-
nizadores da campanha pelos
telefones (11) 95024-2615 (11)
99346-3580 ou (11) 98586-
7981.

Foto: Divulgação

As entregas das cestas básicas serão realizadas em 22 de dezembro
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Projeto Fazer Valer 
realiza torneios internos 

Premiação acontecerá no mês de dezembro 

O Projeto Fazer Valer, parce-
ria entre a Secretaria de
Juventude, Esporte e Lazer de
Rio Grande da Serra e o
Instituto Hungaro, realizou na
primeira semana de novembro
torneios internos festivos com
seus alunos de Judô e
Taekwondo.

No primeiro dia a disputa no
tatame foi da modalidade
Taekwondo. Já no segundo, foi
a vez do Judô. Participaram os

integrantes de todas as catego-
rias do Projeto.

A premiação deste torneio e
entrega de outros prêmios
conquistados ao longo deste
ano estão previstas para o pró-
ximo dia 16 de dezembro, na
cerimônia de encerramento,
ocasião em que também have-
rá a troca de faixas dos alunos.
O evento deve ser realizado no
Teatro Municipal Primeira-
Dama Zulmira Jardim Teixeira,
em Rio Grande.

Para mais informações
sobre o Projeto Fazer Valer,
ligue para 4820-3812.Alunos e professores do projeto realizado na cidade de Rio Grande 

Sub-15 de RP entrou em
quadra pela Liga Paulista

Na última quinta-feira, dia 8 de
novembro, a equipe masculina
categoria Sub-15 de Basquete da
Secretaria de Esportes de Ribeirão
Pires jogou pela Liga Paulista da
modalidade. A partida foi contra o
time do Taubaté, no Ginásio de
Esportes Ozíris Grecco, região cen-
tral da cidade, com vitória da equi-
pe do Taubaté.

O próximo confronto do muni-

cípio será contra a equipe do
Jacareí, fora de casa, partida válida
pela última rodada da primeira
fase do campeonato. 

“Fizemos uma partida de supe-
ração. Estamos nos esforçando
para atingir um patamar competi-
tivo. O trabalho com o grupo é
novo e requer certos cuidados”,
afirma o treinador da equipe de
Ribeirão Pires, Diogo Maciel.

Equipe volta a quadra em partida contra a equipe do Jacareí 

Foto: DivulgaçãoFotos: Divulgação

Atividades são oferecidas de forma gratuita para população 

A Prefeitura de Ribeirão Pires
segue com inscrições abertas para
novas vagas nos Centros Técnicos
de Treinamento (CTT) Vereador
João Netto (Av. Prefeito Valdírio
Prisco, 193 – Centro), Parque

Aliança (Av. Princesa Isabel, 1.011)
e no CEU – Centro de Artes e
Esportes Unificados (Quarta
Divisão, Estrada do Sapopemba,
5.055). Informações nos locais das
atividades.

Aulas gratuitas de judô
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