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Nesta quinta-feira (30) e
sexta-feira (1), RioGrandeda
Serra terá o desfecho das
comissões processantes que
pedem a cassação do prefei-
to Claudinho da Geladeira
(PSDB). As investigações
foram retomadas na última
semana após autorização do
juiz Alexandre Chiochetti
Ferrari, da Vara Única do
município, em razão da dela-
ção premiada do ex-servidor
da Câmara Municipal,
Gabriel Campagnolli.
Claudinho foi notificado

sobre a sessão de julgamen-
to no início da tarde da últi-
ma segunda-feira (27).

Página 03 Alviverde na Especial e Vasquinho nos Veteranos foram os campeões em Ribeirão no domingo Juan e Francisca: presos na 6ª

Câmara marca
datas para cassar
prefeito Claudinho
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E d i t o r i a l d a F o l h a

Literatura, fonte 
conexão com o “Eu”

Não sei se por ser uma
necessidade ou por ser algo ine-
rente ao homem, este, ao longo
de sua jornada, buscou manei-
ras de dialogar com as mais
variadas formas de se contar a
vida.  Assim, o que começou
com membros de uma comuni-
dade conversando ao redor de
uma fogueira, trilhou e encon-
trou diferentes caminhos como
o do teatro, da escrita, dos cine-
mas, das plataformas de strea-
ming e até mesmo dos jogos de
videogame...Mas o que explica
tanto sucesso? De onde vem o
poder das narrativas? 

Se pensarmos nos pontos
complementares da comunica-
ção, facilmente podemos assi-
milá-los a permanência dessa
prática. De um lado existe
alguém disposto a contar algo
e, do outro, um vasto público
disposto a ouvir essa narrativa.

Talvez esteja exatamente aí o
seu poder, na capacidade de
conexão. 

Trabalhando recentemente
um projeto de leitura com tur-
mas do 8ª ano do E.F, pudemos
refletir – tanto eu quanto os
alunos – sobre o poder que as
narrativas podem exercer sobre
nós – sejam elas lidas, assistidas
ou faladas. O livro escolhido
para discussão foi um romance
infanto-juvenil que traz como
protagonista um adolescente
que, para tentar se proteger da
dor que a realidade lhe causa-
va, criava para si mesmo, novas
versões de sua história.

Nada conseguia ultrapassar a
barreira da utopia que, por
medo de passar pelo luto, ele
criou para si. Produziu, tam-
bém, julgamentos acerca de
pessoas ao seu redor, assim,
sua avó, que dividia-se entre
tentar apoiar a filha doente e
preparar o neto para uma imi-
nente perda, tornara-se uma
bruxa má, digna de punição. 

Essa fuga da realidade per-

durou até a chegada de um con-
tador de histórias na forma de
um grande monstro. Suas nar-
rativas, à primeira vista, pare-
ciam tolas e fantasiosas, contu-
do tiveram o poder de trans-
cender a redoma que criara a
fim de preservar seus senti-
mentos. 

Muitas vezes somos nós o
personagem desse livro que,
independente se na adolescên-
cia ou na vida adulta, não con-
seguimos encarar a nossa pró-
pria verdade, porque ela nos faz
sofrer. Outras tantas o acaso
nos fazer chegar algum deleite
em forma de livros, de música,
de filme ou de uma conversa
com outra pessoa e, assim,
interrompemos o processo de
fugir da dor, que só nos machu-
ca ainda mais.

Estaria nas entrelinhas des-
sas narrativas a sutil capacidade
de nos ligar a nossa própria his-
tória?

Valmiria Duarte 
Professora

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

Mais que futebol
Foram dois longos anos de espera

para que a várzea pudesse voltar a fes-
tejar a conquista de um, ou melhor, dois
campeonatos de futebol amador muni-
cipal. Durante a manhã do último
domingo (26), o Estádio Municipal
Vereador Valentino Redivo foi palco de
partidas que representa-
ram não só o encerra-
mento de um dos tor-
neios tradicionais da
cidade, mas também de
mais um grande passo
na batalha contra a
Covid-19.
Apesar de o título de campeão ser

grande objetivo do evento, a final tor-
nou-se uma grande confraternização
entre amigos. Famílias torcendo, crian-
ças brincando, torcidas empurrando
suas equipes em campo e times deixan-

do a rivalidade apenas entre as quatro
linhas. Um ambiente que, nos dias de
hoje, é difícil de ver até mesmo no fute-
bol profissional - ainda marcado por for-
tes episódios de violência.
As marcas deixadas pela pandemia

eram nítidas em alguns semblantes
emocionados. A saudade
deixada por aqueles que
se foram é uma das
sequelas deixadas pelo
coronavírus na vida de
muitos, mas, por mais que
seja difícil, é preciso reco-

meçar.
As finais da Divisão Especial e do

Veterano mostraram que ainda há feli-
cidade em momentos simples após o
difícil período pelo qual atravessamos.
Cabe a nós reencontrarmos o caminho e
escrevermos o futuro.

““AAss  ffiinnaaiiss  mmoossttrraarraamm  
qquuee  aaiinnddaa  hháá  

ffeelliicciiddaaddee  aappóóss  oo  ddiiffíícciill
ppeerrííooddoo  ddaa  ppaannddeemmiiaa”
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Que o prefeito de Ribeirão
Pires, Clóvis Volpi (PL), já confi-
dencia para amigos que não
está tão disposto assim em
cumprir seu compromisso de
fazer o deputado federal
Cezinha de Madureira um dos
mais votados da cidade nas
eleições de outubro próximo.

* * *

Que de início Volpi estava
empolgado com Cezinha, inau-
gurando comitê político junto
com seu filho Guto Volpi (PL)
em importante avenida da
Estância. Ou seja, dando mos-
tras de que Cezinha realmente
teria o apoio da máquina públi-
ca de Ribeirão Pires no pleito.

* * *
Que agora essa empolgação

com Cezinha esfriou e Volpi já
fala que não pretende mais se
empenhar tanto na campanha
de reeleição do deputado fede-
ral. Qual será o compromisso
existente entre o prefeito Volpi
e o deputado Cezinha?

* * *
Que esse esfriamento com

Cezinha de Madureira é nítido

nas agendas de Ribeirão Pires,
nas quais ele é excluído e quem
é convidado a estar presente é
o pré-candidato a deputado
federal Fernando Marangoni
de Santo André.

* * *

Que Marangoni é bastante
exaltado por Volpi, principal-
mente nas agendas de regulari-
zação fundiária, uma vez que
Marangoni comandou a
Habitação do Estado de São
Paulo nos últimos anos. Será
que Volpi quer acender velas
para vários santos na eleição
de deputado federal?

* * *

Que na eleição de deputado
estadual esta divisão e falta de
empolgação não acontecem, o
deputado estadual Thiago
Auricchio (PL) segue firme
tendo o apoio, quase que total
do Governo Volpi. O apoio
irrestrito a Thiago é retribuição
ao prefeito de São Caetano,
que abrigou parte da família de
Volpi na Prefeitura quando o
mesmo estava sem mandato.

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

Nesta quinta-feira (30) e
sexta-feira (1), Rio Grande da
Serra terá o desfecho das comis-
sões processantes que pedem a
cassação do prefeito Claudinho
da Geladeira (PSDB). As investi-
gações foram retomadas na últi-
ma semana após autorização do
juiz Alexandre Chiochetti Ferrari,
da Vara Única do município, em
razão da delação premiada do ex-
servidor da Câmara Municipal de
Rio Grande da Serra, Gabriel
Campagnolli.

Claudinho foi notificado sobre
a sessão de julgamento do pare-
cer conclusivo das comissões no
início da tarde da última segun-
da-feira (27). O prefeito terá duas
horas para produzir sua defesa
oral. Ambas as sessões estão
marcadas para às 13h.

As votações das comissões

processantes foram suspensas
em dezembro após Ferrari conce-
der liminar a favor de Claudinho.
O juiz se baseou em depoimento
à Polícia Civil de Gabriel
Campagnoli, que admitiu ter
adulterado o número de requeri-
mentos com pedidos de informa-
ções protocolados na Prefeitura,
que estavam sem resposta, e que
deu origem a uma das ações de
impeachment. 

No entanto, a situação sofreu
um revés após o mesmo funcio-
nário voltar atrás em sua versão
e realizar uma delação premiada
ao Ministério Público (MP-SP)
confessando ter sustentado uma
versão dos fatos com intenção de
prejudicar vereadores da cidade,
a mando de Admir Ferro - atual
secretário de Governo da Gestão
de Claudinho.

Gabriel Campagnolli afirmou
que teria sido sondado por Ferro
após seu desligamento do
Legislativo. Sua intenção era
saber o motivo que levou ao seu
desligamento do Legislativo
Municipal, bem como se o jovem
poderia assegurar algumas narra-
tivas sobre os requerimentos de
informação.

Junto à delação, o ex-chefe de
assessoria da Câmara Municipal
anexou prints de comprovantes
de transferências bancárias reali-
zadas em nome do Admir, naqui-
lo que seria uma recompensa por
sustentar a então narrativa de
que os requerimentos de infor-
mação não teriam sido protoco-
lados de maneira correta. A
negociação entre as partes teria
sido acordada no valor de R$ 4
mil mensais.

Impeachment 
de Claudinho

O bloco de oposição ao prefei-
to sustenta que Claudinho come-
teu pelo menos dois crimes de
responsabilidade: o primeiro o
fura-fila da vacina e o segundo a
falta de resposta a requerimen-
tos dos parlamentares.

Por outro lado, o prefeito sus-
tenta que não cometeu tais cri-
mes. Com relação ao fura-fila da
vacina, o que houve foi a não
publicação do ato oficial transfe-
rindo a funcionária acusada de
furar a fila para a Secretaria de
Saúde e com relação à falta de
resposta a requerimentos, o pre-
feito sustenta que não houve res-
posta de poucos documentos e
que os mesmos deveriam ter sido
respondidos pelos secretários
das respectivas pastas.

Sessões que podem 
cassar prefeito Claudinho 
acontecem nesta semana

Sessões de julgamento  acontecem nesta quinta e sexta-feira

Claudinho da Geladeira é alvo de duas comissões processantes



A Câmara Municipal de
Ribeirão Pires aprovou o
Projeto de Resolução nº
004/2022, de autoria da Mesa
Diretora, que dispõe sobre a
denominação do Hall de
Entrada do Plenário da Casa de
Leis, para constar Espaço

Multicultural Vereadora
Archângela Manno.
Atualmente, o espaço está
sendo revitalizado e preparado
para receber as intervenções
culturais.

O objetivo dos parlamenta-
res é que o espaço seja ocupa-

do por diferentes parcelas da
população, bem como os pró-
prios gabinetes, escolas, insti-
tuições e organizações do
município, de forma a abrigar
exposições, apresentações e
diferentes trabalhos realizados
pelos munícipes.

Ainda nesta legislatura, o
espaço já recebeu outras expo-
sições de trabalhos desenvolvi-
dos por alunos e profissionais
da E.M. Monteiro Lobato em
homenagem aos 68 anos de
Ribeirão Pires, bem como a
exposição Elas No Espaço De
Poder - Memória, Tempo e
Movimento.

Archângela Manno era
conhecida como Angelina, tra-
balhou como enfermeira da
Cruz Azul durante a Revolução
de 1932, onde salvou diversas
vidas. Em 1954, foi eleita em
Ribeirão Pires, sendo a primei-
ra vereadora da Câmara
Municipal. Angelina participou
da 1ª legislatura de 1955 à
1958 e presidiu a Comissão de
Higiene, Saúde Pública e
Assistência Social.
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Câmara da Estância ganha novo Espaço
Multicultural “Vereadora Archângela Manno”

Espaço está sendo preparado para receber intervenções culturais

Objetivo é que o novo espaço multicultural seja utilizado pela população, escolas e instituições

Lei que dispensa autenticação
de cópias em processos  
na Administração é aprovada 

A Câmara de Ribeirão Pires
aprovou, na última quinta-feira
(23), projeto de lei de autoria do
vereador Guto Volpi (PL) que dis-

pensa a autenticação e o reconhe-
cimento de firma de cópias repro-
gráficas oferecidas para a instrução
de processos na administração
pública por advogado constituído,
salvo em caso de dúvida de auten-
ticidade.

Segundo a proposta, o advoga-
do constituído deverá declarar de
forma expressa que os documen-
tos anexados são autênticos.

Caberá ao Poder Executivo
regulamentar a medida por decre-
to, e no que couber, a lei.

Guto Volpi, autor do projeto de lei
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A Prefeitura de Ribeirão Pires,
por meio da Secretaria de Meio
Ambiente, Habitação e
Desenvolvimento Urbano, entre-
gou mais 227 matrículas para
moradores do Jardim Serrano.
Evento aconteceu na tenda mul-
ticultural do Complexo Ayrton
Senna no último domingo (26). A
regularização aconteceu em
uma parceria entre o programa
municipal “A Casa É Minha” e o
estadual “Cidade Legal”.

Marcaram presença na ação o
prefeito Clovis Volpi (PL), o ex-
secretário executivo de
Habitação do Estado, Fernando
Marangoni, o deputado estadual
Thiago Auricchio (PL), a secretá-
ria de Meio Ambiente, Habitação
e Desenvolvimento Urbano,
Andreza Araújo, além dos secre-
tários, Audrei Rocha (Saúde),
Rosi de Marco (SECULT), Marli
Silva (SDER), a primeira dama
Lígia Volpi, entre outras autori-
dades. 

“Entregamos esses títulos
com muita alegria e satisfação,
não tem preço podermos ver a

felicidade estampada nesses
munícipes que lutam há tanto
tempo por isso”, disse a secretá-
ria de Habitação, Andreza
Araújo. “Ainda esperamos che-
gar ao número de 1.200 matrícu-
las entregues até o final do ano”,
completou.

“Vocês (moradores do Jardim
Serrano) sempre conviveram
com a angústia de não ter o títu-
lo de propriedade das suas
casas. Lutaram a vida inteira,
compraram o seu lote, construí-

ram suas casas, criaram seus
filhos e sua família sempre com
essa insegurança. Porém hoje
(dia 26) acaba essa aflição”, afir-
mou o ex-secretário de
Habitação do Estado, Fernando
Marangoni.

“Hoje é um dia muito especial
para todos nós do Jardim
Serrano, é motivo de muita feli-
cidade, finalmente podemos
dizer que a casa é nossa”, disse
Carlos Antonio Damião, visivel-
mente emocionado.

Ribeirão Pires entrega mais 227 
títulos de posse no Jardim Serrano

Município se aproxima da marca de 700 regularizações e pretende chegar em 1.200 até o final do ano

Moradores do bairro esperaram por mais de 30 anos pela regularização Prefeitura pretende chegar a 1.200 regularizações até o fim do 2022 
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Criado para solucionar um dos
maiores problemas existentes
nos bairros de Ribeirão Pires, o
“Programa Iluminou”, coordena-
do pela Secretaria de Zeladoria e
Manutenção Urbana de Ribeirão
Pires, e executado pela RH
Engenharia, virou alvo de recla-
mação de munícipes. Segundo

uma reclamação recebida pela
Folha na última semana, a ação
não tem sido realizada de manei-
ra ordenada e para acioná-la é
preciso muita persistência.

Um morador do bairro
Colônia buscou de todos os
meios possíveis para tentar solu-
cionar a falta de luz em um dos

postes situados na rua
Imigrantes, altura do número 9,
que já perdura por cerca de dois
meses. Ele contou à nossa equi-
pe que as ligações realizadas
pelo 0800 não são atendidas e o
retorno por meio do WhatsApp é
demorado.

De acordo com o munícipe, a
ausência no call center do SAC
Iluminação Pública de Ribeirão
Pires se deu por falta de funcio-
nários no setor, que encaminhou
a demanda para a ouvidoria do
município no qual ele também
não obteve retorno, muito
menos conseguiu resolver o pro-
blema.

“Esse poste fica próximo a um
terreno baldio e a falta de ilumi-
nação causa insegurança para
quem passa ali no escuro. Se
essa lâmpada ficou ligada por
dois meses neste ano foi muito”,
ressaltou o morador.

Procurada pela Folha, a
Prefeitura de Ribeirão Pires não
se pronunciou a respeito da
reclamação até o fechamento

desta edição.

Programa Iluminou 
O Programa Iluminou comple-

ta um ano de atuação no dia 27
de julho. A iniciativa foi inaugura-
da sob a promessa de corrigir o
déficit de iluminação pública
que, até então, acometia o muni-
cípio.

O contrato de quase R$ 1,8
milhão por ano inclui o forneci-
mento de todo material, mão de
obra e equipamentos necessá-
rios para realização dos traba-
lhos. A expectativa era de que
em até 120 dias a cidade não
apresentasse mais problemas
em relação à iluminação.

De lá para cá foram realizadas
intervenções em alguns pontos
da Estância, entre elas a troca de
mais de 100 lâmpadas em ape-
nas uma semana. O serviço con-
templou várias regiões da cida-
de, como o Centro Alto, o Jardim
Caçula e o Bairro Colônia.

Apesar das ações, diferentes
bairros ainda sofrem com pro-
blemas constantes de falta de
iluminação pública, bem como
dificuldade para relatar o proble-
ma.

Segundo o site de Prefeitura,
as demandas devem ser encami-
nhadas através do telefone 0800
591 39 12, de segunda a sexta-
feira, das 9h às 17h.

Programa Iluminou vira alvo de
reclamações de morador do Colônia

Munícipe enfrenta dificuldades para ter problema de iluminação solucionado na rua Imigrantes

Programa Iluminou teve início em junho de 2021
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O casal apontado como res-
ponsável por matar e esquartejar
Pedro José Alves Cabral, de 35
anos, morador do Capão
Redondo, e espalhar as partes em
diferentes pontos da região da
Represa Bilings, em Ribeirão Pires,
foi preso na última sexta-feira
(24). Francisca Santana, de 55
anos, e Juan Carlos Astudillo, de
48 anos, confessaram o crime.

As investigações chegaram até
o casal após descobrirem que a
vítima tinha um relacionamento
amoroso com moradores de
Ribeirão Pires. Pedro morava com
os autores há cerca de sete meses,
e a convivência entre eles era mar-
cada por constantes brigas.

Durante um desses desenten-
dimentos, ocorridos no início
deste mês, F.S. e J.C.A. teriam
dopado e asfixiado a vítima. Em
seguida, esquartejaram o corpo e
colocaram as partes em uma mala
e as ocultaram nas imediações da
represa Billings.

A principal motivação, segundo
delegado do caso, doutor Paulo
Pereira, foram as brigas e os ciú-
mes ocasionados ao longo do rela-

cionamento a três.
“No curso da investigação, nós

verificamos que a vítima morava
com o casal. E logo após o desapa-
recimento dessa vítima ali das
redondezas, percebeu-se que esse
casal rapidamente mudou sem
dar maiores informações”, acres-
centou o delegado.  

Encontro do corpo  

As primeiras partes do corpo
humano foram encontradas na
manhã do dia 5 de junho, por
populares. Na ocasião, dois braços
foram localizados às margens da
represa Billings. Já pela madruga-
da do dia 6, por volta das 2h30, a
perna esquerda humana foi
encontrada após um homem que
passava pelo local tê-la atropela-
do. De acordo com informações, o
membro inferior também já apre-
sentava sinais de decomposição e
foi localizado no meio da Estrada
Velha do Mar - cerca de 100
metros de distância do local onde
foram encontrados os braços.

No dia 7, Guardas Civis
Municipais de Ribeirão Pires e Rio

Grande da Serra encontram o
tronco do corpo humano (mais
partes dos braços e das pernas)
flutuando na represa Billings. A
localização aconteceu durante
uma operação conjunta deflagra-
da pelos efetivos buscando infor-
mações acerca de pessoas desa-
parecidas, nas imediações da
Estrada Velha do Mar.

Na madrugada do dia 16, o crâ-
nio da vítima foi deixado em fren-
te a uma residência próxima a
região, encontrado por uma mora-
dora no momento em que deixava
sua residência em companhia do
namorado.

Ao abrir o portão automático e
iluminar o exterior com o farol de
seu veículo, a mulher percebeu
um objeto estranho de forma
arredondada caído ao solo ao lado
do portão, mais especificamente
em um pequeno jardim desativa-
do. Ao descer para verificar, cons-
tatou que se tratava de um crânio
humano já em estado de decom-
posição.

A investigação seguiu pelo
Setor de Homicídios da Polícia Civil
de Mauá.

Casal é preso e confessa ter esquartejado
e ocultado corpo pela região da Billings

Vítima e autores do homicídio mantinham relacionamento amorso há cerca de sete meses e moravam em Ribeirão Pires

Francisca Santana e Juan Carlos foram presos na última sexta-feira (24)
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A porta de uma agência ban-
cária situada na região central
de Ribeirão Pires foi danificada
durante a madrugada do último
domingo (26). Segundo infor-

mações do boletim de ocorrên-
cia, apenas a porta de vidro foi
alvo do ataque, que permanece
com autoria desconhecida.

Policiais militares faziam

patrulhamento padrão pela
região central da Estância quan-
do foram acionados para verifi-
carem a ocorrência. Já pelo
local, deparam-se com a porta
estilhaçada, e durante a vistoria
pelo setor de caixas eletrônicos
constaram que não havia mais
danos no interior da agência
bancária, razão pela qual não
houve acionamento do alarme
de intrusão.

A Polícia Militar chegou a
entrar em contato com repre-
sentantes da instituição finan-
ceira, mas ninguém compare-
ceu ao local.

O delegado de plantão requi-
sitou a realização de perícia no
local, mas na porta em si não
havia campo periciar, já que
estava completamente estilha-
çada e pelo grande trânsito de
pessoas/usuários do local públi-
co.

O caso foi registrado como
Dano na Delegacia de Ribeirão
Pires e os representantes da
instituição bancária orientados
quanto ao prazo para represen-
tação contra o autor.

Porta de acesso aos caixas eletrônicos ficou estilhaçada após o ato

Agência bancária em
Ribeirão é alvo de dano

Caso foi registrado como dano na Delegacia de Ribeirão Pires

A Delegacia de Ribeirão Pires
inaugurou, na última sexta-feira
(24), uma vaga exclusiva para
membros da OAB (Ordem de
Advogados do Brasil). A iniciativa
da Polícia Civil da Estância, lidera-
da pelo delegado titular doutor
Wagner Milhardo, foi fortemente
elogiada pelos membros da dire-
toria da entidade que representa
os advogados de Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra e avaliada
como mais um gesto de estreita-
mento do relacionamento entre
as instituições.

O evento simbólico contou
com a presença do presidente da
OAB subseção Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra, Ricardo
Abou Rizk, o vice-presidente

Nilton Costa, além do presidente
e da vice-presidente da Comissão
de Prerrogativas Akenaton de
Brito Cavalcante e Rona Marjory,
bem como o secretário geral
Alexandre Trindade e o assessor
da presidência Antônio Edison de
Melo.

“Na minha gestão eu faço
questão de deixar cada vez mais
valorizada presença dos advoga-
dos, que são fundamentais no
desenvolvimento do nosso traba-
lho. Sem a classe dos advogados,
a população em geral não é nada.
São vocês que defendem e colo-
cam em prática nossos direitos”,
afirmou Milhardo.

“Para a advocacia, essa vaga
representa respeito a nossa clas-
se, a compreensão de que a
gente faz parte aqui da estrutura,
da funcionalidade de uma
Delegacia, não tem processo sem
um advogado, então nada mais
natural do que ter uma vaga
exclusiva para advogados. Não é
uma coisa desnecessária, muito
pelo contrário, é uma coisa que é
necessária e mostra a represen-
tatividade da nossa classe e a tra-
tativa que o doutor Wagner e a
Delegacia em geral têm com a
advocacia”, finalizou doutor
Ricardo Rizk.

Delegacia de RP ganha 
vaga para membros da OAB

Doutor Wagner Milhardo e doutor
Ricardo Rizk durante inauguração
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O campeonato que marcou o
retorno oficial da várzea em
Ribeirão Pires após a pausa em
razão da pandemia do
Coronavírus chegou ao fim no
último domingo (26). Pelas

mãos o goleiro Junior e com
aproveitamento de 100% nas
cobranças de pênaltis, o
Alviverde - equipe do Jardim
Caçula - sagrou-se campeão em
invicto da Divisão Especial.

Em um jogo disputado, o
Confiança entrou em campo
determinado em buscar o
bicampeonato municipal. A
equipe comandada pelo técnico
Dó conseguiu abrir o placar

ainda no primeiro tempo após
cobrança de falta de Jackson.

Mesmo com o gol de Rodrigo
Fernandes anulado aos 20 minu-
tos e a desvantagem no placar,
a equipe do Jardim Caçula man-
teve o ritmo de jogo e ofereceu
riscos a defesa adversária, com
chances de empatar ainda na
primeira etapa. No entanto, o
gol que levou o Alviverde ao
título só chegou aos 25 minutos
do segundo tempo, em lance
com o camisa 11 Bibinha.

Com o empate no tempo nor-
mal, as equipes decidiram o
Campeonato Municipal nas
penalidades máximas. Para o
Confiança, essa foi a terceira
decisão nos pênaltis consecuti-
va no torneio. Até chegar a final,
a equipe de Ouro Fino eliminou
o Vasquinho nas quartas de final
e o Beija-Flor na semifinal, mas
não teve a mesma sorte e parou
no goleiro Junior do Alviverde,
que defendeu a primeira e a ter-
ceira cobrança adversária.

A torcida do time do Jardim
Caçula soltou o grito de cam-

peão o após o camisa 14 César
converter o pênalti em uma
cobrança sem chances de defe-
sa para o goleiro Adriano e
garantir 4 a 1 para o Alviverde.

Em entrevista à Folha, o
goleiro Junior falou sobre a
emoção de ser protagonista na
final após as duas defesas.
“Infelizmente, nós sofremos o
primeiro gol, mas estávamos
convictos no jogo, estávamos
inteiros, entregues. A gente
sabia que o resultado viria, mas
não sabia que seria tão difícil.
Eu só fiz meu papel. O time é
muito bom, a diretoria faz de
tudo para que a gente se sinta
em casa, e hoje a gente tem o
resultado de tudo aquilo que foi
colocado em campo. O campeo-
nato era grande e a gente fez a
lição de casa.”

O técnico Marquinhos tam-
bém ressaltou o longo caminho
percorrido até o título e afirmou
que o trabalho construído até a
final foi baseado na humildade
do elenco durante as partidas e
coroado com  a conquista.

Alviverde vence Confiança nos pênaltis 
e garante título da Divisão Especial de RP
Equipe do Jd. Caçula saiu atrás no placar, mas conseguiu empate e conquistou título nos pênaltis após duas defesas do goleiro Junior

Aliverde, do Jardim Caçula, garantiu título nos pênaltis
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Uma campanha motivada
pela garra. Assim que a equipe
do Vasquinho, comandada pelo
técnico Jailson, definiu o cami-
nho até a conquista do
Campeonato Municipal de

Veteranos em Ribeirão Pires, no
último domingo (26). O título
veio por meio de uma virada
sobre o Santa Luzia arquitetada
pelo jogador Railson, autor dos
dois gols da partida.

Nas arquibancadas do
Estádio Municipal Vereador
Valentino Redivo, na Vila
Gomes, a torcida do Cidade
Santa comandava a festa e
impulsionava o time dentro de
campo. Em alguns momentos da
partida, o Vasquinho chegou a
demonstrar perigo ao time
adversário, mas - no último
lance do primeiro tempo - o
Santa Luzia abriu o placar com
Alex.

Mesmo com a desvantagem
no placar, o técnico Jailson
apostou em sua equipe e na
construção do placar durante a
etapa final. E foram precisos 13
minutos para o empate chegar
com Railson que deixou a final
empatada. Aos 24 minutos,
Railson novamente aproveitou a
falha da zaga do Santa Luzia e
ampliou o placar para 2 a 1.

“A gente tem que ter confian-
ça, não desistir jamais. Eu não
desisti do primeiro gol, o zaguei-
ro falhou e eu guardei. No
segundo, eu deduzi que ele ia
falhar, tem que estar esperan-
do, e que guardei o segundo”,

disse o camisa 7.
“A gente estava bem na parti-

da, tomamos um gol no finalzi-
nho do primeiro tempo, mas nós
não abaixamos a cabeça. O pes-
soal conversou com a gente,
motivou ainda mais”, acrescen-
tou Railson.

Visivelmente emocionado, o
técnico Jailson falou sobre a
confiança no elenco para rever-

ter o placar e conquistar o título.
“Foi a garra, vontade que a

gente veio durante o campeona-
to e eu tinha certeza que rever-
teríamos isso daí. Eles merecem
demais isso daí. O presidente
Gilmar lutou muito para que a
gente tivesse essa força e graças
a Deus foi graduado aí com a
medalha de ouro”, afirmou o
técnico.

Vasquinho vira sobre o Santa Luzia e 
conquista Campeonato Veterano da Estância

Railson conduziu a virada da equipe do Vasquinho com dois gols no segundo tempo

Equipe veterana do Vasquinho conquistou título no último domingo (26)

Jogador do Santa Luzia entrega taça de vice-campeão à torcida
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Além das duas grandes finais
pela Divisão Especial e Veterano no
Campeonato de Futebol Amador,
outras duas modalidades embala-
ram o último domingo em Ribeirão
Pires. Enquanto Vasquinho, Santa
Luzia, Alviverde e Confiança se
enfrentavam para decidir o título
no Estádio Municipal Vereador
Valentino Redivo, a cidade recebia

a 4ª Copa São Paulo de Enduro e
troca de faixas do Taekwondo.

Logo às 9h, no CTT João Netto,
60 atletas do Taekwondo foram
avaliados por uma banca de mes-
tres, coordenada pelo faixa-preta,
Givaldo Gomes. Em seguida, às
10h, na Capela do Pilar, foi dada a
largada para 109 endureiros da
Copa Enduro, que teve a participa-

ção das equipes da Mattos Racing,
HSS e B9.

“É um orgulho ver o esporte
pulsando na nossa cidade. E
melhor, contemplando todas as
modalidades. Queremos que cada
vez mais a nossa população se
envolva e participe disso”, comen-
tou o secretário da Sejel, Anderson
Grecco.

Eventos esportivos agitam
final de semana em RP

Disputas foram do esporte radical ao tatame no último domingo (26)

Copa Enduro de São Paulo juntou 109 endureiros na disputa radical

Exame de troca de faixas
do Taekwondo na Estância

A Secretaria de Educação e
Cultura de Ribeirão Pires
(Secult), por meio da Escola
Municipal de Artes (Emarp),
promoverá, entre 28 e 30 de
junho, um roteiro de apresen-
tações musicais abertas ao
público. Os espetáculos ficarão
por conta dos alunos do Núcleo
de Música “Maestro Alfredo
Della Ricca” da Emarp que, com
orientação dos professores,
apresentarão recitais de violão,
trompete, banda sinfônica,
música popular, além de uma
oficina de percussão. Confira o
roteiro de apresentações:

Terça 28/06 - Apresentação

dos Grupos de Prática de
Música Popular e Oficina de
Percussão. 

19h, no saguão da Emarp
(Rua Dr, Yutaka Ishihara, 220
Jd. Pastoril);

Quarta 29/06 - Recital de
alunos de Curso de Violão da
Emarp

19h, Anfiteatro Arquimedes
Ribeiro (R. Diamantino de
Oliveira, 220 - Vila Albertina);

Quinta 30/06 - Recital dos
alunos dos cursos de trompete,
trombone, grupo de metais e
Banda Sinfônica. 

20h, no saguão da Emarp
(Rua Dr, Yutaka Ishihara, 220
Jd. Pastoril).

Escola de Artes promove 
apresentações musicais

Roteiro acontece entre terça (27) e quinta (30)
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Priscila Garcez festejou aniversário no
espaço “Quintal del Carmen” e recebeu os
parabéns do namorado Marcelo Tomaz, 
familiares e de Silvério Eiras e família.

Fonoaudióloga Débora Zímmermann,
durante atendimento à paciente.

Vencedores da promoção da Folha durante
apresentação da peça Encanto.

O casal Henrique e Andreza Festejaram 
30 anos de união, recebendo os 

cumprimentos de Luan e Diogo Manera.

Amigos reunidos para assistir ao jogo
Confiança x Alviverde no último Domingo.
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