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Crianças eadolescentes tran-
sitando entre salas inacabadas
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sem que ninguém tome provi-
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Uma tragédia anunciada!
O espaço que deveria servir

para atender a população atra-
vés de ações de saúde, hoje
está sendo usado para brinca-
deiras dos jovens daquela loca-
lidade. A ordem de início da
construção foi dada em maio
de 2017, pelo atual prefeito
Kiko Teixeira (PSB), mas até
agora, apenas o esqueleto foi
levantado.
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Quando o acidente é anunciado 
A obra de construção da UBS do

Parque Aliança segue a passo de tarta-
ruga. Há mais de um ano o prédio deve-
ria estar funcionando, contudo, apenas
o esqueleto está em pé.
A execução demorada vem trazendo

transtornos à população daquela
região, mas existem proble-
mas maiores a serem comba-
tidos, o espaço está anuncian-
do um acidente que pode ser
fatal.
No terreno crianças brin-

cam em meio à obra e um poço aberto,
sem qualquer proteção, podendo cau-
sar uma desgraça anunciada. O terreno
está parcialmente aberto, sem que nin-
guém proíba a entrada dos menores.
Crianças, jovens circulam pelas salas

em construção, brincam na laje, pulam
de um lado para o outro, como se esti-
vessem em um parque de diversões.

Mas o problema maior é o poço aberto,
cheio de água, pronto para engolir um
desavisado.
A Prefeitura de Ribeirão Pires precisa

fazer algo com urgência, antes que vire
notícia e seja culpada pela morte de
alguém.

Não se pode tratar com
naturalidade esse fato, é
dever da Administração cui-
dar da segurança da popula-
ção, em especial, em suas
obras. Deixar como está é ser

conivente com o perigo.
O descaso de servidores municipais

ou dá empresa responsável pela obra
beira a soberba, olhando o espaço cheio
de crianças é possível tirar a conclusão
que ninguém se importa.
Será que mais uma vez a Estância

Turística de Ribeirão Pires estará fadada
a outra notícia ruim? Com certeza! 

“Não se pode tratar
com naturalidade 

esse fato”

E d i t o r i a l  

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

SSíínnddiiccoo  PPrrooffiissssiioonnaall::  
uummaa  pprrooffiissssããoo  eemm  eevvoolluuççããoo

O mercado imobiliário vem
em ascensão, com isso há um
grande crescimento no número
de condomínios, surgindo uma
questão: como administrar
esses empreendimentos imobi-
liários? Nasce então a figura do
Síndico Profissional, a adminis-
tração do condomínio passa a
ser realizado por um profissio-
nal habilitado no segmento.
Ressalta-se que o síndico mora-
dor deixa de ser uma obrigato-
riedade, conforme artigo 1347,
do Código Civil. 

O ofício de síndico tem dei-

xado muitos moradores receo-
sos por falta de erudição, uma
vez que visa às responsabilida-
des e sobrecarga de atividades,
destacando a relevância do
Síndico Profissional para admi-
nistração de condomínios.

Saliento que o profissional
necessita de algumas habilida-
des importantes para atuar na
gestão, contribuindo para o
desempenho e bom relaciona-
mento interpessoal no ambien-
te de trabalho. Destaca-se que
responsabilidade, transparên-
cia, liderança e organização são
essenciais para estar à frente
de um empreendimento. Além
de conhecimentos nas áreas de
direito, finanças, administração
e contabilidade.

O Síndico Profissional tem
contribuído para a administra-
ção condominial por ser mais
técnico, ou seja, por não ter
vínculo de moradia será mais
objetivo nas tomadas de deci-
sões e deixa o ambiente mais
tranquilo para os moradores
fazerem sugestões, críticas,
cobranças ou até mesmo tira-
rem duvidas, sem criar um
clima desagradável no dia a dia.

Ressalto que a profissão não
possui uma tabela com piso
salarial, a cobrança pode ser
realizada de três formas distin-
tas: porcentagem da arrecada-
ção mensal, taxa pré-estipulada
ou salários mínimos. Todavia o
valor da prestação de serviço
pode oscilar, considerando as
atribuições a serem exercidas
pelo profissional, avaliando o
número de unidades habitacio-
nais, quantidade de áreas
comuns e de lazer, valor da
taxa condominial, número de
visitas a serem realizadas e
quantidade de funcionários. 

Contudo, o Síndico
Profissional torna-se de suma
importância para o gerencia-
mento apropriado do mercado
de condomínios.

Felipe Soares
Sócio Proprietário da

Terroah Administração de
Condomínios.

Graduado em Matemática,
Pós Graduado em Gestão
Escolar, Graduando em
Bacharel em Direito e Pós
Graduando em Administração
de Condomínios.
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Que a vice-prefeita de Rio
Grande da Serra, professora
Marilza (PSD), testou sua
popularidade na última quin-
ta-feira. 

*** 

Que Marilza é pré-candida-
ta do Governo na sucessão do
prefeito Gabriel Maranhão
(Cidadania). 

*** 
Que a vice participou da

noite de premiação do projeto
Aluno Cidadão Nota Dez, que
homenageou estudantes e
professores que atuam na
cidade. 

*** 
Que ao ser chamada ao

palco, Marilza foi ovacionada
pelos presentes, a mais aplau-
dida da noite. 

*** 
Que Marilza estava em

“casa” na noite de premiação,
há mais de três décadas no
magistério, e teve a oportuni-
dade de ser prestigiada por
colegas de profissão e ex-alu-
nos. 

*** 

Que Marilza tem outra liga-
ção importante com os educa-
dores, foi casada com o pro-
fessor Mário de Carvalho e
chegou a ser primeira-dama
em Rio Grande da Serra quan-
do o marido assumiu como
prefeito. 

*** 
Que a noite de homenagens

contou ainda com a presença
de secretários, vereadores,
representantes da OAB, além
de convidados dos homena-
geados. Cerca de 70 professo-
res e alunos da rede particu-
lar, estadual e municipal de
ensino foram homenageados.         

Que em Ribeirão Pires, o
prefeito Kiko Teixeira (PSB),
ainda busca entender como
um aparelho de Tomógrafo,
doado oficialmente pela
Prefeitura de São Caetano,
passou despercebido por três
anos de mandato. 

*** 
Que o aparelho foi desco-

berto por acaso dentro de
quatro paredes, e o caso só
veio a público após denúncia
do vereador Amigão D’Orto
(PTC). 

*** 
Que para pessoas próxi-

mas, Kiko tem dito não supor-
tar mais ineficiência em seto-
res da Prefeitura. 

***         

Que Kiko se referiu direta-
mente a secretária de Saúde,
Patrícia de Freitas. 

*** 
Que voltando para Rio

Grande da Serra, o ex-candi-
dato a prefeito, Valmir
Copina, vem dizendo que a
família voltará a disputar um
cargo público.

***

Que Copina fez a confidên-
cia para uma pessoa próxima,
só não quis abrir o jogo para
qual cargo pretende sair can-
didato no ano que vem.

***
Que o mesmo interlocutor

frisou que Copina pode não
ser o candidato da família,
estaria preparando um herdei-
ro político.

***
Que na verdade seria uma

herdeira, a filha do ex-candi-
dato a prefeito poderia ser a
escolhida para a disputa em
2020.

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

Amigão leva caso do
Tomógrafo para o MP
Vereador de Ribeirão Pires pediu investigação sobre o aparelho emparedado

O vereador de Ribeirão Pires,
Amigão D’Orto (PTC) judicializou o
caso do Tomógrafo descoberto por
acaso em uma sala “secreta” nas
obras paralisadas do novo Hospital
Municipal. O aparelho foi encon-
trado no dia 20, por um servidor da
manutenção. Até o momento não

se sabe oficialmente quem trancou
o equipamento de saúde.

Amigão tentou convocar a
secretária de Saúde de Ribeirão
Pires, Patrícia de Freitas, para dar
esclarecimentos na Câmara
Municipal, mas parte da base alia-
da do prefeito Kiko Teixeira (PSB),

votou contrária.
Diante da recusa dos parlamen-

tares, Amigão procurou o
Ministério Público (MP).

“Hoje no fim da tarde (sexta-
feira), juntamente com meu amigo
e advogado Dr. Akenaton, fomos
até o Fórum protocolar a denúncia
sobre o Tomógrafo encontrado
por nós ontem (21), aproveitamos
também para encaminhar junto à
denúncia o requerimento de con-
vocação da secretária de Saúde
que foi negado por 9 dos 17 verea-
dores”, declarou o parlamentar.

Amigão destacou ainda que é
preciso investigar o caso e encon-
trar os responsáveis.

“A pergunta que fica é quem foi
o responsável por esconder o
Tomógrafo, nós, moradores de
Ribeirão Pires, passamos anos sem
o aparelho, centenas de pessoas
não puderem fazer os exames, e
ninguém será responsabilizado?
Por isso, pedimos ao Ministério
Público que peça investigação e
encontre os responsáveis”, finali-
zou Amigão.

Amigão D’Orto e Dr. Akenaton de Brito logo após o protocolo no Fórum

Foto:Reprodução 

Vereadores contrários a convocação da secretária: Flavio Gomes (Cidadania), 
Arnaldo Sapateiro (PSB), Edmar Aerocar (PV), Banha (Cidadania), Rato Teixeira (PTB), 
João Lessa (PSDB), Gê do Aliança (PSC), Zé Nelson (MDB) e Silvino de Castro (PRTB).

Vereadores que votaram contrários 
a convocação da secretária de saúde
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A Prefeitura de Rio Grande
da Serra inaugurou no último
sábado a pavimentação da Rua
Fernando Costa, no Parque do
Governador.

A via é o principal acesso da
população ao bairro, e espera-
da há anos pelos moradores.

“Para mim é uma alegria
muito grande poder entregar
esta obra aos moradores do
Parque do Governador que
tanto esperavam por uma
melhora no acesso ao bairro”,
disse o prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania).

Durante a inauguração, o
prefeito tratou ainda sobre a
iluminação da Rodovia SP-122
que liga a cidade até Ribeirão
Pires.

“Além desta conquista em
breve estaremos instalando
iluminação pública em todo o
trajeto da Rodovia SP-122 no
trecho pertencente a Rio
Grande da Serra, já estamos
em tratativas com a DER”,
falou o prefeito aos presentes
na inauguração.

Rio Grande entrega asfalto
da Rua Fernando Costa 

Rua Fernando Costa recebeu pavimentação asfáltica 

Via é o principal acesso ao Parque do Governador 

Foto: Arquivo 

A Rua Arujá, na Vila Conde
Siciliano será a próxima via em
Rio Grande a receber pavimen-
tação. A garantia foi dada pelo
prefeito Gabriel Maranhão
(Cidadania) à população e aos
vereradores Toninho Correa
(PSD) e Maciel da Padaria
(MDB), parlamentar licenciado.

“Estamos muito felizes com
o compromisso firmado, é uma
luta antiga que nós moradores
da Rua Arujá temos”, destacou
Maciel da Padaria.

Em julho deste ano, o prefei-

to Gabriel Maranhão havia
anunciado a obra, assim que
terminasse a pavimentação da
Rua Fernando Costa, no Parque
do Governador, inaugurada no
último final de semana.

“Para sanarmos o problema
em relação ao calçamento
ficou firmado que ao término
das obras de pavimentação da
Rua Fernando Costa, no Parque
do Governador, iremos iniciar a
pavimentação por paralelo na
Rua Arujá”, disse o prefeito à
época.

Prefeitura de RGS garante 
calçamento da Rua Arujá

Anúncio foi feito pelo prefeito aos moradores e vereadores do bairro

Foto: Arquivo Pessoal
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Crianças e adolescentes
transitando entre salas inaca-
badas e próximo de um poço
aberto, sem que ninguém
tome providência. Essa é a
situação das obras inacabadas
do prédio que irá abrigar a UBS
do Parque Aliança, em Ribeirão
Pires.

O espaço que deveria servir
para atender a população atra-
vés de ações de saúde, hoje
está sendo usado para brinca-
deiras dos jovens daquela loca-
lidade.

A ordem de início da cons-
trução foi dada em maio de
2017, pelo atual prefeito Kiko
Teixeira (PSB), mas até agora,
apenas o esqueleto foi levanta-
do.

Por meio de convênio a obra
está orçada em R$
1.080.064,27, com prazo esti-
mado de término de 18 meses.
A Prefeitura havia previsto a
entrega da UBS para setembro
de 2018.

Durante o lançamento da
obra, o prefeito Kiko pontuou: 

“Este é mais um equipamen-
to que estava travado. Com
trabalho e seriedade consegui-
mos destravar e com certeza
trará benefícios para a popula-
ção. Estamos no caminho do
comprometimento com as pes-
soas e zelo das coisas públi-
cas”.

Apesar da fala otimista,
pouco foi realizado no local.

Em 2014, o então prefeito
Saúlo Benevides (MDB) já
anunciava a UBS no bairro. No
mês de março daquele ano, a
Secretaria de Saúde de Higiene
do Estado de São Paulo  cadas-
trou proposta para a liberação
de R$ 1 milhão para constru-
ção e equipamentos de UBS no
Parque Aliança. 

De acordo com o projeto, o
município destinaria R$ 773
mil para as obras de Unidade
Porte 4, que atenderia a
demanda do Parque Aliança e
Jardim Guanabara. 

Na época a Prefeitura infor-
mou a utilização de R$ 227 mil

para a compra de equipamen-
tos e material permanente
para a UBS. 

Procurada pela reportagem,
a Prefeitura de Ribeirão Pires
não respondeu aos questiona-
mentos.

Crianças brincam em obra inacabada e
com poço aberto da UBS do Parque Aliança

Área é da nova Unidade de Saúde que está sendo construída no bairro pela Prefeitura de Ribeirão Pires 

Crianças brincam pelas áreas em construção da UBS Parque Aliança

Fotos: Arquivo Folha 

Paço sem qualquer proteção coloca em risco a vida das crianças 

Obra fica aberta, sem qualquer restrição de entrada para a população
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Sítio Maria Joana recebe
serviços da Prefeitura

Ação foi realizada na Unidade Básica de Saúde do bairro 
O bairro Sítio Maria Joana em

Rio Grande da Serra recebeu na
última semana serviços da
Prefeitura. 

Durante a semana o bairro
recebeu o Programa Pintou
Limpeza, com o serviço de cata-
bagulho, rocagem do mato, entre
outros serviços. 

No sábado foi a vez do
Programa Prefeitura no Seu
Bairro chegar a comunidade.
Diversos serviços foram ofereci-
dos para a população, como
Procon, Bolsa Família, pintura de
rosto, carteira de trabalho e corte
de cabelo gratuito, oferecido
pelos vereadores Marcelo
Cabeleireiro e Messias
Cabeleireiro.

“Muito bom ver a população
participando de uma ação que foi
desenvolvida e planejada com
muito carinho. Além dos serviços
de saúde, consulta médica, leva-
mos também atividades para o
público infantil e serviços sociais,
como atendimento do Procon,
corte de cabelo, entre outros”,
disse o prefeito Gabriel
Maranhão (Cidadania).

Pintura de rosto agradou as crianças presentes no evento 

Fotos: Divulgação

Prefeito cumprimenta o médico que atendeu os munícipes 

A Prefeitura de Ribeirão
Pires realizará entre os dias 26
e 29 de novembro programa-
ção especial na Semana de
Combate à Violência contra a
Mulher. Especialistas que
atuam na Rede Municipal de
Assistência Social ministrarão
palestras gratuitas para mora-
dores cadastrados em progra-
mas e ações do setor. O objeti-
vo da ação é conscientizar a
população sobre legislação de
proteção aos direitos das
mulheres, serviços disponíveis,
entre outras questões. 

Psicólogos e assistentes
sociais da Secretaria de
Assistência Social e Cidadania,
em parceria com a Secretaria
de Assuntos Jurídicos do muni-
cípio apresentarão aos mora-
dores informações sobre a vio-
lência à mulher, meios para
que possam denunciar e se
proteger, formas de preven-
ção, bem como punições para
os agressores.
“Masculinidades” e “Violência
Doméstica” serão os temas
abordados nas palestras,
ministradas nos Centros de
Referência de Assistência
Social (CRAS), no Centro de

Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS) e na
Casa da Acolhida.

As atividades ministradas
nos CRAS de Ouro Fino, Quarta
Divisão, Centro e Jardim Caçula
são abertas à população.

“A violência contra as
mulheres ainda domina, infe-
lizmente, os noticiários. Isso é
o reflexo de um comportamen-
to social que deve ser combati-
do, denunciado e punido. Com
informação, queremos garantir
que as vítimas de violência sai-
bam onde buscar atendimen-
to, proteção e denunciar seus
agressores”, explicou a secre-
tária de Assistência Social e
Cidadania, Elza Iwasaki. 

Programação de palestras: 

26/11 – 14h –
Masculinidades - CRAS Ouro
Fino

27/11 – 9h - Masculinidades
- CRAS CEU

27/11 – 14h - Violência
Doméstica - CRAS Ouro Fino

28/11 – 14h Masculinidades
- CRAS Centro

29/11 – 14h -
Masculinidades - CRAS Caçula

Semana de Combate à
Violência contra a Mulher
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Um funcionário de uma
empresa terceirizada que presta
serviços à Sabesp se feriu, na
manhã da última segunda-feira
(25), durante a realização de
obras para implantação de rede
coletora de esgoto na Avenida
Humberto de Campos, em
Ribeirão Pires.  

Segundo informações apura-
das pela Folha, o homem foi atin-
gido por um equipamento cha-

mado martelete - uma espécie de
britadeira de porte pequeno -
durante a retirada de rochas do
local.  

Equipes do Corpo de
Bombeiros e da Defesa Civil
foram acionadas no local e pres-
taram os primeiros atendimentos
a vítima. De acordo com informa-
ções confirmadas pela Sabesp, o
funcionário não teve ferimentos
graves e passa bem.   

Carro é furtado em RP e
dono oferece recompensa

A recompensa oferecida é de 2 mil reais para quem tiver informações

O dono do TL Volkswagen ano
1970 está oferecendo uma recom-
pensa no valor de 2 mil reais para
quem possuir informações sobre o
furto do automóvel, ocorrido em
meados de setembro. O carro é
uma relíquia da família, adquirido
no ano da fabricação e foi passado
de pai para filho.  

José Carlos, atual dono do TL
1970, guardava o carro em uma
garagem localizada na Rua Major
Cardim, número 128, área sem
muita presença de moradores. O
motorista só percebeu que o carro
havia sido furtado quando foi até o
local e não o encontrou. 

Ele afirma que desde que regis-

trou o boletim de ocorrência, ainda
em setembro, não obteve mais
informações sobre o paradeiro do
veículo. “Eu peço para que ligue
apenas quem tiver informações
concretas sobre o carro”, afirma o
proprietário. As informações
devem ser repassadas pelo núme-
ro 94170-2777 (José Carlos). 

Foto : Arquivo Pessoal

Foto :Divulgação/ STT

O TL Volkswagen ano 1970 é um relíquia de família, passado de pai para filho 

O homem recebeu os primeiros  atendimentos ainda no local

Funcionário se machuca
durante execução de
obra da Sabesp em RP
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Criminosos em moto fazem
assalto na Vila Tavolaro 

Um homem de 45 anos foi
vítima de assalto por dupla de
criminosos enquanto andava
pela Rodovia SP 122, na Vila
Tavolaro, na última quarta-feira
(20).

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima estava a caminho
quando foi abordada por dois
homens em uma moto, os quais
portando uma arma de fogo sub-
traíram os pertences pessoais da
vítima. Após o delito, os homens
fugiram do local. A Polícia da
Estância foi acionada para averi-
guar a autoria do crime.

Morador tem residência 
invadida, na Vila Maracá

Um homem de 36 anos teve a
residência invadida por crimino-
sos na tarde do último sábado
(23). O caso aconteceu na Rua
Fernão Dias, na Vila Maracá.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o morador havia saído às
5h da manhã do sábado para ir
ao trabalho. Ao voltar, por volta
das 21h, constatou que o imóvel
havia sido violado e a janela da
cozinha estava arrombada. Os
criminosos subtraíram diversos
eletroeletrônicos da vítima.

A Polícia foi acionada em
seguida.

Motorista provoca acidente
na Rod. José Ricardo Nalle
Um motorista provocou um

acidente de trânsito na Rodovia
José Ricardo Nalle, ao realizar
uma manobra perigosa e fechar
outro veículo. O caso aconteceu
na última sexta-feira (22) no Jd.
Guapituba, em Mauá.

Segundo o boletim de ocor-
rência registrado pela vítima,
homem de 35 anos, a colisão
entre os dois carros aconteceu
após o condutor do Ford/Fiesta
efetuar uma conversão repenti-
na à esquerda, não tendo a víti-
ma tempo hábil para evitar o aci-
dente, havendo impacto da
parte dianteira do veículo VW/
Fox contra a lateral esquerda do
veículo Ford/Fiesta. Não haven-
do feridos em razão dos fatos,
apenas danos na lataria dos dois
automóveis.

A vítima parou o veículo aci-
dentado. Momento em que o
condutor do outro veículo se
esvaiu do local do acidente em
direção à Avenida Humberto de
Campos, sentido Ribeirão Pires.

O caso está sendo investigado
pela Polícia Cívil da Estância.

Na noite da última sexta-feira
(22), um homem - ainda não iden-
tificado - morreu após ser atrope-
lado por pelo menos dois carros,
no Trecho Leste do Rodoanel
Mário Covas, altura do bairro São
Caetaninho, em Ribeirão Pires.  

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, a vítima teve
seu corpo dilacerado por conta
dos atropelamentos. O homem
não portava documento de identi-
ficação. 

Um dos motoristas envolvidos
no acidente afirmou que transita-
va em uma Hylux pelo quilômetro

91, local onde há uma ponte e não
possui iluminação, quando sentiu
um forte impacto contra a lateral
direita do automóvel. Ao parar
mais adiante, próximo a praça de
pedágio, desconfiou de que pode-
ria ter atropelado algum tran-
seunte devido aos danos existen-
tes, embora não tivesse percebido
a presença de pedestres na via.     

Acompanhado da Polícia
Militar Rodoviária, o motorista
retornou ao local e encontrou o
corpo da vítima caído na pista, já
sem sinais vitais. 

O condutor do Ford KA, que

também atingiu o homem, afir-
mou ter visto a vítima sair de um
matagal existente no acostamen-
to direito e corrido em direção ao
canteiro central momento em que
se chocou com a lateral da Hylux,
sendo arremessado contra o Ford
KA. O motorista não teve tempo
hábil para frear e passou sobre o
corpo do homem.  

Ainda de acordo com o boletim
de ocorrência, os motoristas não
apresentavam sinais de embria-
guez.  A morte da vítima foi cons-
tatada no local por equipes de
socorro da SP Mar.

Homem morre após ser atropelado
por mais de um carro no Rodoanel 

Mais de 15 celulares foram
roubados de uma loja de varejo
localizada na Rua do Comércio,
região central de Ribeirão
Pires, na tarde da última quin-
ta-feira (21). Segundo informa-
ções, dois homens entraram no
local e em questão de segun-

dos executaram o assalto no
departamento de eletroeletrô-
nicos da loja. Um dos homens
estaria armado durante o
roubo.

A Folha conversou com o
delegado titular de Ribeirão
Pires, doutor Wagner Milhardo,

que disse que as investigações
já estão em andamento, embo-
ra os representantes da loja
ainda não tenham registrado o
ocorrido junto à Polícia Civil. 

Até o fechamento desta edi-
ção, a identidade dos assaltan-
tes não havia sido confirmada. 

Criminoso roubam celulares em 
loja de varejo na região central 

Segurança agride 
idoso em salão de festas  

O desentendimento teria sido por conta de uma lembrancinha da festa

Na noite do último dia 15, um
idoso de 67 anos foi agredido pelo
segurança de um salão de festas
destinado a eventos para a 3ª
idade, em Ribeirão Pires. Cícero de
Oliveira Galvão procurou a Folha e
revelou detalhes da agressão que,
segundo a vítima, não teve motivo

aparente para ser iniciada.  
Galvão conta que o segurança

começou a intimidá-lo após a
esposa do responsável do salão
lhe entregar uma lembrancinha da
festa. De acordo com a vítima, o
funcionário começou a acusá-lo de
roubo, dizendo ainda que não

fosse permitido levar o objeto.  
O idoso já deixava o local quan-

do, no estacionamento, o seguran-
ça  iniciou a discussão novamente.
“Ele bateu a porta do meu carro
com muita força, então o empur-
rei para que ele não fizesse isso, aí
ele começou a me bater”, conta.  

Foram desferidos golpes na
região da cabeça e do rosto de
Galvão. A agressão só foi cessada
após a intervenção de uma mulher
que presenciou todo o ocorrido.
“Ele queria me matar”, afirma.  

Após a agressão, a vítima foi até
a Unidade de Pronto Atendimento
- UPA, no Santa Luzia. Não foi
constatada nenhuma lesão grave,
no entanto, os golpes deixaram
marcas e dores que, mesmo após
uma semana, ainda permaneciam
pelo corpo da vítima.  

O idoso ainda conta que sofre
com crises de enxaqueca e, após
ter sido agredido na festa, os sin-
tomas ficaram ainda mais inten-
sos. Segundo o aposentado, sua
saúde está fragilizada por conta do
tratamento de um câncer na prós-
tata. “Poderia ter acontecido algo
muito pior”, diz.  “Eu não desejo
mal para ele, só quero que seja
punido pelo o que fez.”

Foto:Folha Ribeirão Pires

Cícero de Oliveira Galvão foi agredido com socos 
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"Preto W.O." lança álbum
e abre turnê de shows

Cantor de Ribeirão Pires lança novo disco de rap 

Em outubro saiu nas platafor-
mas digitais e em formato físico o

novo disco do rapper "Preto
W.O." entitulado "Pessoal

Coletivo". As referências, recor-
tes e destaques do disco são do
hip-hop dos anos 90, considera-
do a era de ouro.

Quem assina a produção do
disco é o próprio rapper em 8 fai-
xas e o DJ Anderson nos Beats em
duas faixas. Nos scratches e cola-
gens o talentoso DJ Buiu.

No disco participações espe-
ciais de: Apelidado Xis, Markao
dmn, Suave, DJ Katatau, Diggo
Black e Fernando Lopes.

O cantor está com agenda de
shows. No mês de novembro já
participou do Sintonia Geral na
zona leste, no Arena Beer (show
em Cambuí-MG), da final do
Amateur Dj - Patriarca zona leste,
Ação Social Coopersuzan e na
Feira Afro Sanca em São Caetano
do Sul, bem como, do Festival
Favela da Arapuã em Osasco.

No dia 30 de novembro, o can-
tor participa de gravação para o
canal Lap e no dia 7 de dezembro
fará outra gravação para o canal
O Som do Vinil

Para saber mais e shows:
napeagada09@bol.com.br e pre-
towo30@gmail.com.

“Preto W.O.” está divulgando o seu mais recente trabalho 

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!

Valeres e Katia inauguraram neste último dia 9 mais 
uma loja de modas feminina na Estância, Ovelha Negra 
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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!

Equipe da Academia Phoenix de Ribeirão
Pires, exibindo medalhas conquistadas 

em competição na Vila Carrão 
Momentos do Festival de Chopp Artesanal  e Churros promovido no início
do mês de novembro, no Complexo Ayrton Senna, em Ribeirão Pires 
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Em cerimônia solene, alunos e professores
de Rio Grande da Serra são homenageados 

O cerimonial de premiação do Projeto Aluno Cidadão Nota 10 de 2019 foi realizado no Teatro Municipal

Na noite da última quinta-feira
(21), alunos e professores das
redes municipal, estadual e parti-
cular de ensino participaram da
noite de homenagens do Projeto
Aluno Cidadão Nota 10 de 2019,
realizado pela Secretaria de
Educação e Cultura do município.

Participaram do cerimonial
todas as EMEB´s e Escolas
Estaduais que atuam em Rio

Grande, além da ETEC do municí-
pio. 

Os contemplados foram sele-
cionados por cada unidade esco-
lar e receberam certificados de
premiação. Além dos alunos,
também foram homenageados
os professores destaques das
escolas e coordenadores de pro-
jetos executados pelos alunos.

A abertura do evento foi mar-

cada por uma apresentação dos
alunos do Nível II B, da EMEB
Padre Giuseppe Pisoni, da
Professora Carmem Lúcia
Pereira, com o recital da poesia
“As Borboletas”, de Vinícius de
Morais na abertura. Já o encerra-
mento contou com a participação
do Coral Municipal, sob a direção
do professor/maestro Clayton
Calixto.

Fotos: Divulgação
Participaram todas as EMEB´s e Escolas Estaduais que atuam em Rio Grande, além da ETEC do município
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6º Festival do Cambuci
em Ribeirão Pires 

Ribeirão Pires, por meio de
parceria entre a Secretaria de
Turismo e Desenvolvimento
Econômico, e a Rota do Cambuci,
realizará o 6º Festival do Cambuci
da cidade. O evento será promo-
vido nos dias 29/11 – das 19h às
22h; 30/11, das 12h às 22h; e
1/12, das 12h às 22h, na Tenda
Multicultural do Complexo
Ayrton Senna – Av. Prefeito
Valdírio Prisco, 193, Centro. A
entrada do Festival é gratuita.

O Festival reúne produtores do
fruto para exposição e comercia-
lização de itens variados. Entre os
produtos oferecidos, será possí-
vel encontrar doces, licores,
cachaças, geleias, mousses,
sucos, xaropes, cerveja, sorvete,

bolo de pote, antepastos e mui-
tas outras delícias derivadas do
fruto.

A 6ª edição do evento também
contará com diversas opções de
lanches – pernil, calabresa, ham-
búrguer artesanal, foundue no
pote, pipoca gourmet, milk
shake, churros, entre outros, dis-
poníveis em foodtrucks.

O Festival também promove a
valorização dos artistas locais.
Todas as atrações são de Ribeirão
Pires. Estão confirmados “On The
Vibe”, “Ricardo Reis”, “Siderais”
“Aya”, “Paulo Barbosa”, “Carol
Melo”, “Luana Giampietro e
Junior Gomes”, “Hosana Anjos”,
“Steve Sill” e apresentações de
Dança da Escola Municipal.

Ponto MIS apresenta dois
filmes nesta quarta-feira
Teatro Municipal de Rio Grande realizará a apresentação de 2 filmes nacionais

O Pontos MIS da próxima
quarta-feira (27) terá a exibi-
ção de dois filmes nacionais. As
sessões das 9h e 14h trás a ani-
mação “Tito e os Pássaros”
(classificação Livre). 

Já na das 18h30, será a vez
da obra “Besouro” (classifica-
ção 14 anos). 

O local é o Teatro Municipal
Primeira-Dama Zulmira Jardim
Teixeira, e as sessões são gra-
tuitas.

Vale lembrar que não é
necessário a retirada de
ingressos antecipados.  

Sinopses:
Tito e os Pássaros
Tito é um menino tímido de

10 anos que vive com sua mãe.
De repente, uma estranha epi-
demia começa a se espalhar,
fazendo com que pessoas
fiquem doentes quando se
assustam. Tito rapidamente
descobre que a cura está rela-
cionada à pesquisa feita por
seu pai ausente sobre o canto
dos pássaros. Ele embarca
numa jornada com seus amigos
para salvar o mundo da epide-
mia. 

A busca de Tito pelo antído-
to 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.

Besouro
Mesmo quase 40 anos após

a abolição da escravatura no
Brasil, no interior da Bahia, a
escravidão ainda era uma reali-
dade. Manoel, o lendário luta-
dor de capoeira conhecido
como Besouro, usou a força e
as virtudes da luta para unir
seu povo e lutar pelos seus
direitos. 

Para coreografar as cenas
de luta, foi chamado o chinês
Huen Chiu Ku, elogiado por
coreografar cenas de lutas em
filmes como O Tigre e o Dragão
e Kill Bill. 

Foto: Divulgação

“Tito e os Pássaros” e “Besouro” são atração no Ponto MIS

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº
79/2019 – Proc. nº 1762/2019 – Detentora: BRINK
BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA EPP – CNPJ:
02.698.336/0001-03 - Objeto: Fornecimento de brin-
quedos, destinados à rede Municipal de Ensino, aten-
dendo a Secretaria de Educação e Cultura da
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra – Data
Assinatura: 05/111/2019 – Prazo de Vigência: 12
(doze) meses – Valor Total: R$ 17.950,00 - Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito, 05/11/2019.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº
80/2019 – Proc. nº 1762/2019 – Detentora: LOUR-
DES P.S. MARTINS PAPELARIA EIRELI EPP –
CNPJ: 17.942.231/0001-17 - Objeto: Fornecimento
de brinquedos, destinados à rede Municipal de
Ensino, atendendo a Secretaria de Educação e
Cultura da Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra – Data Assinatura: 05/11/2019 – Prazo de
Vigência: 12 (doze) meses – Valor Total: R$
254.275,00 - Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
Prefeito, 05/11/2019.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº
81/2019 – Proc. nº 1396/2019 – Detentora: COMER-
CIAL QUASE TUTTO EIRELI EPP – CNPJ:
15.461.382/0001-28 - Objeto: Fornecimento de col-
chões e colchonetes, destinados as Secretarias da
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra – Data
Assinatura: 05/11/2019 – Prazo de Vigência: 12
(doze) meses – Valor Total: R$ 71.380,00 - Luis
Gabriel Fernandes da Silveira – Prefeito, 05/11/2019.
RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
nº 26/2017 - Proc. nº 741/2017 – CONTRATADA:
Garloc Transportes, Logistica e Locações Ltda –
CNPJ: 69.205.789/0001-13 - Objeto: prestação de
serviços de locação de veículos com motorista e for-
necimento de combustível para transporte escolar,
atendendo a Secretaria de Educação e Cultura da
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra. –
Prorrogação: 12 (doze) meses; Valor Total do Aditivo:
R$ 2.542.298,40. Data Assinatura: 01/11/2019. Luis
Gabriel Fernandes da Silveira 
Prefeito, 01/11/2019.

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa  
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Recitais de Ribeirão Pires
seguem até esse sábado
Público pode curtir apresentações de clarinete, piano e um musical de Canto Lírico

Promovida pela Prefeitura
da Estância Turística de
Ribeirão Pires, por meio da
Secretaria de Cultura, a pro-
gramação especial de recitais
de encerramento da Escola
Municipal de Música segue até
o próximo sábado, dia 30 de

novembro, no Teatro
Municipal Euclides Menato
(Av. Pref. Valdírio Prisco, 193 –
Centro). Entrada gratuita. 

A programação conta com
apresentações de Piano, Flauta
Transversal, Clarinete, Canto
Lírico, Núcleo de Música

Popular, além do musical de
Canto Lírico “Sonho e
Alvorada”, que  acontecerá no
dia 28 de novembro, às 20h. 

A montagem conta com dra-
maturgia e canções de câmara
brasileiras. O musical conta a
história de Carolina e sua famí-
lia, sobreviventes da solidão e
das durezas da vida e os seus
sonhos de juventude. Uma his-
tória que fala de amor, amiza-
de, decepção e fantasia.

Alunos e orientadores reali-
zam juntos as apresentações,
mostrando o que aprenderam
durante o semestre.

Confira a programação: 
Núcleo de Música Popular
Data: 26/11, às 20h.
Recital de Instrumentos de

Sopros (Metais)
Data: 27/11, às 20h
Musical Canto Lírico -

“Sonho e Alvorada”
Data: 28/11, às 20h
Recital de Violão (Oficina)
Data: 30/11, às 16h
Recital de Piano
Data: 30/11, às 20h

Recitais são gratuitos e aberto ao público interessado 

Foto: Divulgação
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Família F.C. conquista
o Municipal de Futsal 

Equipe venceu o Marutaka nos pênaltis 

A equipe Família F.C. ergueu a
taça do Campeonato Municipal
de Futsal de Ribeirão Pires 2019,
e conquistou seu bicampeonato.
Na grande final, realizada no últi-
mo sábado, dia 23, o time ven-
ceu a final contra o Marutaka,
nos pênaltis, por 5 a 4. O con-
fronto decisivo aconteceu no

ginásio do Ribeirão Pires Futebol
Clube, com a presença da torcida
das duas equipes.

“O campeonato foi um suces-
so. A parceria entre a Prefeitura
e o Ribeirão Pires Futebol Clube
deixou o torneio mais atraente.
Essa gestão valoriza o futsal, que
voltou a ter um grande reconhe-

cimento”, afirma o secretário de
Esportes, Iuquio Ywasaki.

O Campeonato Municipal de
Futsal de Ribeirão Pires é promo-
vido pela Prefeitura, por meio da
Secretaria de Esportes do
Município. Participaram do tor-
neio, que teve início em setem-
bro desse ano, 28 times.

Jogadores do Famíia F.C. comemora o campeonato de futsal de Ribeirão Pires 

GR de Ribeirão Pires
vence em Marília 

A equipe de Ginástica
Rítmica de Ribeirão Pires parti-
cipou dos 83º Jogos Abertos do
Interior, que aconteceu de 11 a
23 de novembro, em Marília -
SP. O município ribeirão-piren-
se foi campeão no individual
geral, e vice-campeão no geral.

Coordenada pela treinadora
Nancy Fonseca e pela assisten-
te Giovanna Fontes, a equipe
de Ribeirão Pires, composta
por integrantes com idade de
12 a 14 anos, teve como desta-

que a atleta Julia Mathias, que
foi campeã na categoria indivi-
dual com corda, e Giovanna
Passos, campeã nos individuais
com bola e fita e vice-campeã
no individual de mãos livres.

Considerado o maior evento
esportivo da América Latina,
os Jogos Abertos do Interior
reúnem, aproximadamente, 14
mil atletas, 31 modalidades
esportivas e conta com a parti-
cipação de 211 municípios do
Estado.

Equipe de Ribeirão Pires que teve bom desempenho nos Jogos 

Fotos: Divulgação

Foto: Divulgação
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Vale das Águas realiza
evento de lutas de MMA

Durante a programação serão realizadas cinco lutas de combate

No próximo dia 8 de dezem-
bro a Chácara Vale das Águas

sediará o 1º evento de lutas
Artes Marciais Mistas  - MMA.

Serão cinco disputas ao longo do
evento. 

Organizado por Bruno
Cipriano, Jeferson Gonçalves e
Leonardo Lopes, o MMA
Ultimate Funk terá início a partir
das 12h. 

As artes marciais mistas
(MMA) é um esporte de comba-
te que incluem tanto golpes de
combate em pé quanto técnicas
de luta no chão. 

É utilizada uma grande varie-
dade de técnicas permitidas de
artes marciais,  como golpes uti-
lizando os punhos, pés, cotove-
los, joelhos. Além de técnicas de
imobilização. 

Durante a programação  serão
realizadas cinco lutas de comba-
te.

A atração musical ficará por
conta do MC Gomes.

A Chácara Recanto Vale das
Águas está situada Estrada do
Soma, 243 - Ouro Fino Paulista,
Ribeirão Pires.

Não é permitida a entrada de
menores de idade.

Mais informações pelo telefo-
ne: (11) 995182011.

Dez atletas irão se enfrentar no octógono durante o evento de MMA

Vila Conde revitaliza
campo de futebol

O campo de futebol da Vila
Conde, situado na Rua Ribeirão
Pires, passará por obras de refor-
ma e modernização. O serviço
será realizado pelas empresas
Sacs e Transpetro. A ação é uma
parceria entre a Associação
Cultural recreativa Vila Conde e
o Corcel Negro.

A área do campo de futebol
está sendo restaurada para que
volte a ser um local de lazer aos
moradores da região. Sendo
uma marca da comunidade Vila
Conde.

Jefferson, conhecido como Jé
do Gás, representante da
Associação Cultura e Recreativa

da Vila Conde afirma que “o pro-
jeto é de grande importância
pois trará infraestrutura ao local
para a prática de esportes de
crianças, jovens e adultos. Além
de receber uma área de eventos
destinado à Associação’, disse
Jefferson.

O local receberá duas qua-
dras, uma de 50m x 25m, e outra
de 90m x 60m. Sendo uma área
society e a outra será o campo
oficial. A iniciativa visa a retoma-
da dos campeonatos de futebol
entre times e comunidades.
Assim, divulgando os times da
região e a retorno da comunida-
de ao esporte local.

Área de lazer receberá melhorias por meio de parceria com Corcel Negro

Foto: Divulgação Fotos: Divulgação
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Torneio Pé na Bola 2019
conhece os seus campeões 

Tradicional competição acontece no Ribeirão Pires Futebol Clube 
No último domingo (24) foram

conhecidos os campeões de mais
uma edição do Torneio Pé na Bola
do Ribeirão Pires Futebol Clube. 

Pela categoria Sênior, o cam-
peão foi a equipe do Scafo
Mergulhos / Canoa Quebrada /
Colégio Objetivo, vencendo por
2×0 o time da Família Piracaia  /
Recanto do Cowboy no tempo
normal de jogo. 

Pela categoria Master, o gran-
de campeão foi a equipe do
Colégio Toth / Pilar Park &
Eventos que venceu a equipe do
Boteco Brasileiro / Folha de
Ribeirão por 3x1 e levantou a
taça. 

Para fechar o dia, na categoria
Principal, o grande campeão foi o
time da Via Brasil Automóveis /
Santander Financiamentos que
venceu a equipe do Rei da Carne /
Folha Ribeirão por 2X0. Logo após
as partidas aconteceu a festa de

premiação dos campeões, arti-
lheiros e goleiros menos vazados
em cada categoria. 

Charles, Alberto (Cabeça),
Rafael Gianas (Alemão) foram os
goleiros menos vazados. Pelego,
Roberto, Juninho, os artilheiros
nas suas respectivas categorias. 

O 39º Torneio Pé na Bola 2019
teve seu início no mês de abril e
contou com a participação de 21
equipes divididas em três catego-
rias, reunindo cerca de 450 atle-
tas. 

A outra novidade foi a realiza-
ção do 3º Torneio de Veteranos,
com atletas acima de 58 anos,
onde 6 equipes com aproximada-
mente 120 atletas, fizeram gran-
des jogos em turno e returno.  O
Instituto Cistema foi o campeão
de 2019, o Unique ficou com o
vice. Tato e Talles ficaram com a
artilharia do torneio com 8 gols.
Edson Marcondes foi o goleiro

menos vazado. 
A Diretoria do Ribeirão Pires

Futebol Clube parabeniza o
Departamento de Esportes pela
organização de mais um torneio,
bem como a todos os atletas par-
ticipantes, patrocinadores, cola-
boradores, que ajudam a manter
o sucesso do maior torneio de
futebol da cidade. 

As inscrições para o próximo
ano 2020 (edição de 40 anos de
torneio) já estão abertas. Outras
informações na Secretaria do
clube. 

Interessados em divulgar a
logomarca na edição do Torneio
Pé na Bola 2020 devem entrar em
contato com o Departamento de
Esportes e falar com o professor e
coordenador Hamilton pelo fone:
4823-5470. 

O Ribeirão Pires Futebol Clube
fica na av. Pref. Valdírio Prisco,
330 - Centro, Ribeirão Pires.

Time do Boteco Brasileiro/Folha vice da Master

Fotos: Divulgação

Colégio Toth/Pilar campeão da Master

Rei da Carne/Folha vice campeão da Principal

Via Brasil/Santander campeão da Principal

Scafo/Canoa/Objetivo campeão da Sênior

Família Piracaia/Recanto Cowboy vice na categoria Sênior Marcio premia o vice da Master

Cabeça melhor goleiro da Master

Alemão melhor goleiro da Principal

Roberto artilheiro da Master

Edvaldo levanta o troféu de campeão

Juninho artilheiro da Principal

Charles melhor goleiro na SêniorPelego artilheiro da SêniorTrio de arbitragem e enfermeira



2277PPuubblliicciiddaaddee  FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  2266  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22001199


