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Antes do período
eleitoral, Kiko entrega
11 obras para Ribeirão

Entre os dias 8 e 14 de
agosto, a Prefeitura de
Ribeirão Pires promoveu a
entrega de obras e revitaliza-
ções de pelo menos 11 espa-
ços públicos. Dentre eles, a
entrega virtual do Boulevard
Gastronômico, localizado no
Centro Novo da cidade.
Diversas ações foram divul-

gadas no site oficial da
Prefeitura e nas redes sociais,
a tempo de cumprir com a
Legislação Eleitoral (Lei
9.507/1997), a qual estabele-
ce que a partir de 15 de agos-
to são proibidas propagandas
eleitorais institucionais e tam-
bém a presença do prefeito
nas inaugurações.
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R E N A T O  M A G R I N I  D E  S O U Z A
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A r t i g o  d a  S e m a n a

Ressignificar

Você já atribuiu um novo
sentido a uma experiência?
Esta prática representa dar um
novo significado a algo,
alguém ou a acontecimentos
por meio da mudança na
forma de vê-las.

Este processamento cogni-
tivo representa a troca das
lentes embaçadas que antes
viam os fatos, as pessoas e a si
de forma distorcida, passando
a enxergar com novos olhares
a mesma situação, tornando a
visão clara e às vezes até liber-
tadora. 

Desta forma, é possível
obter uma nova concepção de
algo que continua o mesmo,
proporcionando um redirecio-
namento a um novo caminho,
transpondo as condutas para
um patamar de maior asserti-
vidade e de novo paradigma.

Quando nos prontificamos
a ver o mundo de um jeito
diferente, nos tornamos dife-
rentes nesse mundo. Desta
forma temos um mundo dife-
rente para vivermos nele e
expressamos nossos diferen-
tes mundos, neste mundo.

Ao ressignificar uma expe-
riência você está retirando o
afeto que ela tem sobre você.
Ou seja, ela não lhe afeta
mais, não retira suas melhores
energias, ela não lhe angustia
mais, nem lhe deixa nervosa
(o), com raiva, com medo, etc.

Faça um exercício de pensa-
mento com esses exemplos:

1- Pense em alternativas
caso você esteja presa (o) em
um engarrafamento, sabendo
que se atrasará para um com-

promisso importante;
2- O que escolherá sentir

diante da perda de um relacio-
namento significativo?;

3- Sua (seu) melhor amiga
(o) iria sair de férias junto com
você, mas, no final, decidiu
não ir;

4- Luto, doença, humilha-
ção, desemprego ou outros.

A melhor forma de ressigni-
ficar experiências doloridas e
traumáticas se dá a partir da
aceitação, do perdão e da não
resistência.

Ressignificar não é negar
uma situação, afinal, ela per-
manecerá existindo, mas, terá
a escolha de como reagir a ela.

Por fim, sugere-se a ressig-
nificação de características do
eu, atribuindo um novo senti-
do a elas, experimentando
novas formas de ser, estar e
sentir.

Anne Lucy Vieira
Psicóloga especialista em

Cognitivo Comportamental
CRP 84.643/SP

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

Se todo ano fosse ano eleitoral...
Nos últimos dias, Ribeirão Pires foi “mila-

grosamente” contemplada com inúmeras
entregas de obras e revitalizações de espa-
ços. Intervenções que demoraram meses
para serem executadas e que “calharam” de
serem entregues à população quase que
simultaneamente. Afinal, foram 11 eventos
de entregas dentro de uma sema-
na. Coincidência? Não! É eleição.  
A cidade ficou mais limpa, bonita,

colorida. É agradável o que vemos
quando andamos pelas ruas do cen-
tro ou por alguns bairros sortudos
que foram escolhidos. Esses são alguns dos
milagres que o ano eleitoral é capaz de pro-
porcionar. Tudo o que foi entregue é de direi-
to da população. As melhorias vieram para
agregar e trazer uma vida mais digna aos
munícipes, que há anos pedem por melho-
rias para seus bairros.  
Mas por que fazê-lo aos 45 minutos do

segundo tempo? Quando não há mais para
onde correr? Será que quatro anos não são
suficientes para executar tudo o que estava
no papel, ou essa maratona de entregas tem
uma segunda intenção?  
Esse não é um problema que ocorre ape-

nas na Estância, mas em muitos outros muni-
cípios. Infraestrutura, saúde, segu-
rança, educação e lazer são pilares
que devem ser cumpridos ao longo
dos quatro anos de mandato - seja
desse ou daquele político -, e não
apenas nos últimos meses -

momentos antes do período pré-eleitoral
entrar em vigor.  
Seria bom se todo ano fosse ano de elei-

ção. Assim, os milagres aconteceriam com
mais frequência. No entanto, como só vive-
mos esse fenômeno a cada quatro anos, eles
acabam sendo raros. A verdade é que os
milagres deveriam torna-se obrigações.

““OOss  mmiillaaggrreess  
ddeevveerriiaamm  
ttoorrnnaarr--ssee  
oobbrriiggaaççõõeess””
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Que o “grupão” formado
para ser alternativa na suces-
são do prefeito de Rio Grande
da Serra, Gabriel Maranhão
(Cidadania), se desfez de vez.

* * *

Que apenas Dayana Franco
(MDB) havia ficado neste
“grupão” depois da debanda-
da de todos e agora até
Dayana também abdicou de
sua pré-candidatura a prefeita
da cidade e o MDB em breve
deverá anunciar apoio a pré-
candidatura da Professora
Marilza (PSD).

* * *

Que assim como os verea-
dores Jhol Jhol (Progressistas)

e Claurício Bento (DEM), e
também Nilton de Paula (PV) e
Gilvan Mendonça (PDT),
Dayana Franco deverá ficar
fora das urnas nesta eleição,
não disputando nenhum cargo
eletivo esse ano.

* * *

Que Marcos Costa, o Tico,
idealizador do programa
“Entre Amigos”, que originou
na multa eleitoral ao pré-can-
didato a prefeito Ramon
Velasquez (PT) no valor de R$
53 mil, afirma que não deixará
Velasquez sozinho com essa
responsabilidade. “Não deixa-
rei o Ramon desamparado.
Sou solidário a ele neste pro-
cesso”.

* * *

Que Tico vai na mesma
linha de defesa de Ramon. Ele
diz que o que foi divulgado
não foi uma pesquisa, mas sim
uma enquete e nela o pré-can-
didato a prefeito Claudinho da
Geladeira (Podemos) aparecia
na frente. O processo foi ini-
ciado pelo Avante, do grupo
de Geladeira.

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

Na última quinta-feira (13) a
cidade de Ribeirão Pires recebeu
uma ambulância e 80 tablets des-
tinados à Secretaria de Saúde
com o objetivo de reforçar o
atendimento prestado à popula-
ção.

A ambulância zero Km,
Mercedes Sprinter, equipada
para cuidados intensivos (UTI)
será direcionada para o atendi-
mento exclusivo aos casos de
coronavírus no município. O

investimento foi de R$ 160 mil,
por meio de emenda parlamentar
do deputado estadual Zico Prado,
filiado ao PT.

Também por emenda parla-
mentar, o deputado estadual
Teonílio Barba (PT) aprovou
recurso de R$ 100 mil para a com-
pra de 80 tablets, que serão dire-
cionados às equipes da Atenção
Básica (UBSs e USFs). Os equipa-
mentos irão auxiliar os agentes
que integram as equipes de estra-

tégia da Saúde da Família na atua-
lização cadastral de moradores
que utilizam o SUS, entre outras
ações da Saúde.

"Com o apoio dos deputados,
estamos dando mais um passo
importante para modernizar o
atendimento prestado aos mora-
dores, melhorando também as
condições para quem trabalha na
Saúde. Atuamos de forma perma-
nente para fortalecer os serviços
prestados à população, priorizan-
do a humanização dos cuidados e
o bem-estar das pessoas", decla-
rou o prefeito Adler Teixeira -
Kiko (PSDB), que acompanhou a
entrega dos novos equipamentos
em conjunto com Renato Foresto,
representante do deputado
Teonílio Barba.

A cerimônia de entrega, reali-
zada ao lado do Hospital de
Campanha, ainda contou com a
participação do vice-prefeito,
Gabriel Roncon (PTB) e do secre-
tário de Saúde de Ribeirão Pires,
João Gabriel Vieira.

Com a aquisição do novo veí-
culo, a Central de Ambulância da
Prefeitura passa a contar com dez
veículos, sendo duas vans adapta-
das para o transporte de pessoas
com mobilidade reduzida.

As ambulâncias do município
realizam o transporte inter-hospi-
talar e o transporte de pacientes,
com agendamento, para serviços
de saúde - procedimentos e trata-
mentos.  O serviço de urgência e
emergência é realizado pelo
Samu.

“Após o período de pandemia,
o novo veículo poderá ser usado
para demais transportes realiza-
dos por nossa Central", explicou o
secretário de Saúde, João Gabriel
Vieira. 

Através do novo veículo e equipamentos, rede municipal reforçará atendimento

Deputados estaduais do PT
mandam ambulância e
tablets para Saúde de RP

Nova ambulância que já está a serviço em Ribeirão Pires

Emendas parlamentares foram dos deputados petistas Zico e Barba



44 TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  1188  ddee  AAggoossttoo  ddee  22002200PPuubblliicciiddaaddeeFFoollhhaa  



55CCiiddaaddee FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  1188  ddee  AAggoossttoo  ddee  22002200

O Projeto de Lei 3662/20
obriga as instituições de longa
permanência para idosos
públicas, filantrópicas ou pri-
vadas a realizar testes periódi-
cos para diagnósticos da Covid-
19 em seus residentes, funcio-

nários e colaboradores. 
O objetivo é prevenir e

reduzir a transmissão do novo
coronavírus entre as pessoas
de mais de 60 anos que vivem
nesses locais.

A proposta é do deputado

Sergio Vidigal (PDT-ES) e trami-
ta na Câmara dos Deputados.
“Se olharmos a experiência de
outros países, grande parte
das mortes decorrentes do
novo coronavírus aconteceu
em asilos. Por viverem em um
lar coletivo, os idosos estão
ainda mais vulneráveis, razão
pela qual se torna urgente a
medida preventiva”, justifica o
parlamentar.

Ainda segundo o projeto, os
testes deverão ser realizados
independentemente de os resi-
dentes ou funcionários apre-
sentarem os sintomas da doen-
ça. 

Em caso de suspeita ou con-
firmação de contágio, deverão
ser providas as condições de
isolamento e tratamento.

Pelo texto, a obrigatorieda-
de de testagem valerá enquan-
to durarem os efeitos da emer-
gência de saúde pública decor-
rente da pandemia de Covid-
19.

Projeto segue em tramita-
ção na Câmara dos Deputados.
Fonte: Agência Câmara de Notícias

Exames deverão ser realizados independentemente de apresentarem sintomas

Projeto torna obrigatório
teste de Covid em asilos

Projeto para testar idosos em instituições está em tramitação em Brasília

Na tarde da última segunda-
feira (17) as Prefeituras de Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra divul-
garam os balanços dos boletins
epidemiológicos das cidades, os
quais registram a soma de 1.243
casos positivos de coronavírus,
sendo 839 na Estância e 404 na
cidade vizinha. Outros 455 casos
estão em análise, incluindo 12 óbi-
tos.

Em recente balanço divulgado a
Prefeitura de Ribeirão Pires  confir-
mou o 62º óbito por coronavírus
entre moradores da cidade. Trata-
se de um senhor de 62 anos que
estava internado no Hospital de
Campanha de São Bernardo do
Campo e faleceu em 18 de julho. Já

Rio Grande contabiliza 19 mortes
pela doença. 

Atualmente, há 44 pacientes
internados na rede particular (26)
e pública (18) de Ribeirão Pires. Em
contraponto, a cidade vizinha
registra apenas um paciente em
tratamento hospitalar contra a
Covid. Há ainda 94 pessoas em tra-
tamento residencial.

No Grande ABC, a doença já
atingiu 49.313 pessoas. A soma de
vítimas fatais chegou a 1.957.

As sete cidades somam o volu-
me de 24.629 pessoas recuperadas
da Covid, e 720 destas pertencem
a microrregião.

No Estado são 702.665 casos
confirmados e 26.899 mortes.

RP e RGS se aproximam
dos 1.300 casos de Covid

82 pessoas morreram na microrregião devido a Covid-19
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O Governo do Estado de São
Paulo anunciou, na última sexta-
feira (14), a terceira prorrogação
da isenção no pagamento da tarifa
e do abastecimento ininterrupto
de água para clientes de baixa
renda atendidos pela Sabesp.

A norma prosseguirá até 15 de
setembro, e tem como objetivo
beneficiar cerca de 2,5 milhões de
pessoas das camadas mais pobres
da população de São Paulo. 

“Essa é uma das medidas adota-
das pelo Governo de SP para con-
ter os impactos econômicos na
crise do coronavírus", destacou o

vice-governador, Rodrigo Garcia.
A Agência Reguladora de

Saneamento e Energia do Estado
de São Paulo (Arsesp) autorizou as
medidas pela terceira vez consecu-
tiva, a pedido do Governo de São
Paulo. 

Os benefícios são destinados
aos clientes da Sabesp inclusos nas
tarifas residencial social e residen-
cial favela, que continuam isentos
do pagamento das contas de água
e não terão corte no abastecimen-
to mesmo em caso de inadimplên-
cia.

Com caráter social, a isenção

tem o objetivo de minimizar as
consequências econômicas da
Covid-19.

Previsto inicialmente para valer
por três meses (abril, maio e
junho), o benefício já foi estendido
três vezes: para 31 de julho, para
15 de agosto e agora para 15 de
setembro de 2020.

Para todos os consumidores, a
Sabesp ampliou prazo para medi-
das de cobrança e tem disponibili-
zado negociações especiais e
ampliação da regra de negociação
de débitos em aberto para paga-
mento em 10 parcelas iguais.

Tarifa Social
A Tarifa Social Residencial é des-

tinada a residências unifamiliares,
habitações coletivas ou para o caso
em que o dono do imóvel está
desempregado.

Para usufruir do benefício, o
cliente deve atender a uma série
de critérios: possuir renda familiar
de até três salários mínimos; con-
sumo de energia de até 170 kWh
mensais; não haver débitos para o
imóvel e outros.

Para informação, basta acessar
www.sabesp.com.br.

Famílias de baixa renda terão
isenção da fatura de água
Abastecimento ininterrupto de água pela Sabesp seguirá até 15 de setembro

Benefício é destinado aos clientes cadastrados na Tarifa Social

Divulgação: Tácio M
elo/Secom

O Consórcio Intermunicipal
Grande ABC recebeu nesta
sexta-feira (14/8), durante reu-
nião do Grupo de Trabalho (GT)
Turismo, a apresentação sobre
o projeto Observatório
Turístico. A iniciativa tem como
objetivo estruturar um sistema
de coleta, processamento, aná-
lise de dados e distribuição de
informações aos profissionais
atuantes no setor de viagens e
turismo.

O projeto, iniciado em 2016
como trabalho acadêmico vol-
tado para a cidade de Guarujá,
foi apresentado pelo pesquisa-
dor Aristides Faria Lopes dos
Santos, professor do curso
superior de Turismo do
Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia de São
Paulo (IFSP).

O trabalho tem como objeti-
vo tornar os destinos turísticos
mais inteligentes e traz como
principais conceitos a hospitali-
dade, a competitividade e a
sustentabilidade. “A sinergia
com o empresariado é funda-
mental para o sucesso da estra-
tégica”, afirmou o pesquisador.

O coordenador do GT
Turismo do Consórcio ABC,
Christopher Araújo, destacou a
importância de fomentar o
setor nas sete cidades. “O turis-
mo representa cerca de 10% do
PIB paulista. O fortalecimento
do turismo regional traz ganho
para a economia das sete cida-
des”, afirmou.

Consórcio ABC recebe
apresentação do projeto
Observatório do Turismo

Apresentação aconteceu de maneira online
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As intervenções necessárias
para finalização do Complexo
Hospitalar Santa Luzia seguem a
todo vapor. Paralisadas em 2015
devido à irregularidades, as
obras do novo equipamento de
Saúde de Ribeirão Pires foram
retomadas no ínicio do segundo
semestre e, atualmente, estão
concentradas no setor dos cen-
tros cirúrgicos. 

As equipes trabalham no piso
térreo do local, onde também
ficarão situados leitos para
internação. A Secretaria de
Obras está finalizando acaba-
mento e construindo área de
conforto para recepção de
pacientes que forem encami-
nhados ao Centro Cirúrgico. 

O anúncio da retomada das
obras no Complexo foi dado
durante uma vistória no local
feita pelo prefeito Kiko Teixeira
(PSDB), em julho. Na ocasião,
Kiko anunciou que o recurso que
seria utilizado na realização do
14ª Festival do Chocolate seria
aplicado na continuidade das
intervenções. “Infelizmente, por

conta da pandemia, não será
possível ao Estado realizar o
aporte. Compreendemos as
razões do Estado e, sabendo a
importância da preservação da
obra do hospital, destinamos
recurso municipal, que seria
usado no Festival do Chocolate,
para retomar a construção do
equipamento”, declarou o pre-
feito. Na última quinta-feira
(13), Kiko Teixeira retornou às
obras para vistoriar a execução
dos trabalhos. 

Com as obras iniciadas em
2008, por meio de recursos do
Governo Federal e do Estado, o
projeto Complexo Hospitalar
Santa Luzia foi dividido em cinco
blocos. Até o momento, foram
construídos e entregues pelo
município os blocos onde funcio-
nam a Secretaria de Saúde e a
UPA Santa Luzia. No edifício que
abrigará o hospital, no 2º andar,
foi concluída a construção de
laboratório de análises clínicas,
que está em funcionamento. 

Obras estão concentradas no pavimento térreo do novo equipamento de Saúde do município

Estância dá continuidade ao cronograma de
obras no Complexo Hospitalar Santa Luzia

Retomada das obras ocorreu no mês de julho

Obras estão concentradas no piso térreo do Complexo Hospitalar 

Foto:Divulgação/PM
ETRP

Foto:Divulgação/PM
ETRP
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Entre os dias 8 e 14 de agosto,
a Prefeitura de Ribeirão Pires
promoveu a entrega de obras e
revitalizações de 11 espaços
públicos. Dentre eles, a entrega
virtual do Boulevard
Gastronômico e a nova Praça no
Pilar Velho.

Diversas ações foram divulga-
das no site oficial da Prefeitura e
nas redes sociais, a tempo de
cumprir com a Legislação
Eleitoral (Lei 9.507/1997), a qual
estabelece que a partir de 15 de
agosto são proibidas propagan-
das eleitorais institucionais no
período que antecede as elei-

ções. Por isso, a promoção de
entregas e vistorias de áreas
públicas foram intensificadas na
última semana, pois, os canais
oficiais da Prefeitura ficarão
indisponíveis até o final do plei-
to.

Com exceção às informações
e serviços essenciais à população
como campanhas de vacinação e
atualização sobre casos e ações
de prevenção ao coronavírus.
Boulevard Gastronômico: A

Prefeitura de Ribeirão Pires rea-
lizou às 19h30 da última sexta-
feira (14) a inauguração virtual
do Boulevard Gastronômico,

fases 1 e 2, que contempla a
região central de comércios da
cidade.

O Paço investiu R$ 5,8
milhões para a implantação do
projeto, por meio de convênio
com o Governo do Estado, via
Dadetur. 

A medida possibilitou a revi-
talização de ruas e calçadas, uti-
lizando blocos intertravados,
dentro de padronização urbanís-
tica e paisagística, para fortale-
cer o receptivo turístico da
Estância. Tendo como a valoriza-
ção principal área de comércio
da cidade, onde estão situados
pontos como a Vila do Doce, a
Praça Central e o Jardim
Japonês.

A Prefeitura também entre-
gou o novo piso da Vila do Doce,
em obra realizada com recursos
federais.
Centro Educacional Ibrahim

Alves de Lima: O prédio que
sediava a antiga  Biblioteca
Municipal está em processo de
revitalização. Como primeira
ação deste projeto, a Prefeitura
vistoriou as intervenções que
estão sendo implementadas no

novo Centro Educacional
Ibrahim Alves de Lima, que abri-
gará o MARP - Museu de Artes
de Ribeirão Pires, e também será
um anexo do Ceforpe - Centro
de Formação de Profissionais da
Educação. A vistoria foi realizada
pelo prefeito Kiko na última
sexta.
Nova Praça no Pilar Velho: Os

moradores do Pilar Velho foram
contemplados com um novo

espaço de lazer e convivência. A
Praça Elias Santos, situada na
Rua Amadeu Sachete, foi entre-
gue pela Prefeitura na manhã da
última sexta (14).

Essa era uma reinvindicação
antiga da população que ansiava
por uma revitalização.

O espaço sofria com o descar-
te irregular de lixo, e agora, abri-
ga área de socialização e play-
ground para crianças.

Em uma semana, onze obras foram entregues na Estância; além da Inspetoria de Choque e Centro de Treinamento da GCM

Antes de período eleitoral, prefeito Kiko 
entrega 11 obras e revitalizações em RP

Kiko durante entrega da nova Praça no Pilar Velho

Inauguração do Boulevard Gastronômico ocorreu na última sexta (14)

Em vistoria nas recentes obras
inauguradas pela Prefeitura de
Ribeirão Pires, Kiko esteve, na últi-
ma semana, na Praça da Rua
Salvador Ripoli.

A nova área de lazer destinada
aos moradores do bairro Santa
Luzia foi entregue no fim de maio,
de forma simbólica por conta das
condições impostas pela quarente-
na na época. O espaço público
ganhou área de socialização e apa-
relhos de academia ao ar livre.

“Assim como realizamos em
toda a cidade, promovemos inves-
timentos na Avenida Salvador
Ripoli, por meio de convênio com o
Governo Federal, entregando novo
asfalto para essa importante via e,
agora, também ampliamos a
opção de lazer para os moradores
com a entrega da Praça para inte-
gração social”, declarou Kiko.

Campo Santa Luzia
O Campo Santa Luzia, situado

em frente à Escola Municipal
Yoshihiko Narita, foi revitalizado,
com o apoio das secretarias de
Esporte e de Serviços Urbanos. O

local recebeu nivelamento do solo,
instalação de novo gramado, novas
traves, novo alambrado, reforma
da arquibancada, reforma dos ban-
cos de reserva e nova pintura. A
cerimônia de entrega foi realizada
na última quarta (12).

“O esporte tem sido, desde
2017, valorizado na cidade com o
fortalecimento das atividades gra-
tuitas para a população e com a
revitalização dos espaços para prá-
tica esportiva. No Campo Santa
Luzia, este trabalho foi feito para

poder estimular tanto o futebol,
quanto outras modalidades espor-
tivas, prezando sempre o bem-
estar e a qualidade de vida das pes-
soas. E para criar novas oportuni-
dades para crianças e jovens, valo-
rizando as novas gerações”, decla-
rou o prefeito.

A entrega foi feita ao lado do
presidente do G.E.U. Santa Luzia,
Leandro de Lima, o Mancha, e do
presidente da Liga Ribeirãopirense
de Futebol, Wagner Danda, além
gestores e atletas da cidade. 

Santa Luzia ganha praça na Salvador Ripoli 
e nova estrutura em campo de futebol

Prefeitura vistoriou nova praça da rua Salvador Ripoli Cerimônia contou com participação de atletas do G.E.U Santa Luzia

Prefeito Kiko, acompanhado de Leandro de Lima, o Mancha
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Três bairros da Estância foram
contemplados com programas de
recapeamento asfáltico e pavi-
mentação promovidos pela
Prefeitura de Ribeirão Pires, na últi-
ma semana. As ações foram reali-
zadas no Jardim Caçula, Ouro Fino
e Jardim Pastoril.

Na última quinta (13) o prefeito
Kiko esteve no Jardim Caçula para
vistoriar a entrega da obra de reca-
peamento do trecho de 250m da
Rua Clemente Peralta e também
250m da Rua Vereador Fortunato
Pandolfi Arnoni.

Segundo a Prefeitura, R$ 300
mil são destinados para o recapea-
mento das vias do bairro. Os recur-
sos são de emenda do deputado
estadual Altair Moraes
(Republicanos).

Na última semana, a equipe de
Serviços Urbanos deu início a pavi-
mentação com bloquetes da rua
Passo Fundo, em Ouro Fino. 

As obras de manutenção foram
realizadas a partir do nivelamento
da rua. Além da Instalação de guias
e sarjetas para, na sequência, fina-
lizar com a colocação dos bloque-
tes.

O prefeito Adler Teixeira - Kiko,
juntamente com o vice-prefeito

Gabriel Roncon, vistoriou a obra e
conversou com moradores. 

Fernando Feitosa, 39 anos,
mora há 32 anos na Rua Passo
Fundo e relatou que havia muita
dificuldade de caminhar por lá,
principalmente em épocas de
chuva. “Mediante a isso, entramos
em contato com a Prefeitura que,
gentilmente, atendeu e encami-
nhou nossa solicitação à Secretaria
Serviços Urbanos”, contou
Fernando. “Pelo que estamos per-
cebendo, o trabalho está ficando
ótimo, vai melhorar o acesso, dar
mais segurança e também vai
resolver o problema com a poeira

nas casas”, completou.
O nivelamento de solo também

foi realizado na Avenida Pereira
Barreto.

No último sábado, dia 8, o pre-
feito Adler Teixeira – Kiko vistoriou
as intervenções realizadas na Rua
Comendador Hugo Winter, no
Jardim Pastoril. O trecho final da
via ganhou calçamento de parale-
lepípedos, bem como obra de dre-
nagem de águas pluviais, novas
guias e limpeza.

Segundo a Prefeitura, as inter-
venções nos bairros Ouro Fino e
Jardim Pastoril foram realizadas
com recursos próprios.

Três bairros são beneficiados 
com programa de pavimentação

Programa de recapeamento asfáltico e de pavimentação segue reinvindicação de moradores

Ação de recapeamento asfáltico no Jardim Caçula

Instalação de guias e sarjetas estão em finalização, na rua Passo FundoManutenção da rua Passo Fundo era reinvidicação antiga dos moradores

Divulgação: Prefeitura de Ribeirão Pires

A Prefeitura de Ribeirão Pires,
por meio da Secretaria de Serviços
Urbanos entregou entre os dias 8 e
12 de agosto, a revitalização da
nova quadra de grama no Jardim
Alvorada e a nova praça no Parque
das Fontes, como parte do projeto
de ampliação de áreas verdes e de
lazer na cidade.

Os moradores do Parque das
Fontes passam a contar a partir de
agora com um novo espaço de ati-
vidade física. Situada na rua Rio de
Janeiro com a São Paulo, a nova
praça conta com parquinho para
crianças, academia ao ar livre, local
de convivência e pista de caminha-
da de quase 500 metros de exten-
são, que integra o novo espaço ao
CTT Parque das Fontes.

Iraci de Souza Lima, 60 anos,
mora há 40 anos no Parque das
Fontes e aprovou a implantação da
nova Praça. “Nunca sonhei que um
dia ia ter isso aqui. Estou muito
feliz. Valeu! Modernizou bastante
nosso bairro. Ficou muito bom”,
avaliou. Já na última quarta (12) foi
a vez do Jardim Alvorada ser con-

templado com novo local para prá-
ticas esportivas. O bairro recebeu a
entrega da nova quadra de grama,
localizada na Rua Escócia.

Todo o espaço passou por terra-
planagem e limpeza para estrutu-
rar a nova quadra.  A implantação
foi feita com recurso municipal. 

Morador há 41 anos do Jardim
Alvorada, Ademir da Silva Nazario,
de 73 anos, foi homenageado em
representação a todos os muníci-
pes do bairro. Ele contou que o
espaço antigamente era utilizado
para brincadeiras, mas depois foi

ocupado por terra e entulho.
“Agora, meus netos vão poder
jogar futebol aqui. É um espaço
bom para nós e para as próximas
gerações que será cuidado por
todos aqui do bairro”, declarou.

A revitalização aconteceu a par-
tir de reivindicações dos morado-
res, por meio do vereador Amaury
Dias que apresentou o pleito e
acompanhou as intervenções junto
da Prefeitura. Ele acompanhou a
entrega do espaço em conjunto
com o vice-prefeito Gabriel
Roncon.

Jardim Alvorada e Parque das Fontes
recebem novos espaços de lazer

Vice-prefeito Gabriel Roncon, na quadra de grama no Jardim Alvorada

Nova praça no Parque das Fontes conta com parquinho para crianças

Revitalização da quadra no Alvorada foi solicitada pelo vereador Amaury
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No mês em que a morte do
GCM Vandeli Basílio da Silva com-
pleta um ano, a Prefeitura de
Ribeirão Pires inaugurou a nova
Inspetoria de Choque e Centro de
Treinamento e Aperfeiçoamento
da Guarda Civil Municipal e a
nomeou em homenagem ao mem-
bro que defendeu a corporação
por mais de 29 anos.  O novo local,
situado nas antigas instalações do

SESI, abrigará as forças táticas de
segurança municipal e foi apresen-
tado oficialmente na última sexta-
feira (14).  

Basílio deu início a sua carreira
na segurança municipal no ano de
1990. Desde então, honrou a farda
ao prestar serviços de relevância à
instituição e à cidade. Durante
toda sua carreira, foi reconhecido e
elogiado por diversos profissionais.

Desempenhou função no patrulha-
mento motorizado, fiscalização de
trânsito, ronda escolar, patrulha-
mento ambiental, dentre outras
funções.  

No dia 24 de agosto de 2019, o
profissional, que seguia de motoci-
cleta a caminho do trabalho, foi
atingido por uma BMW, que inva-
diu a contramão em alta velocida-
de, no Ramal Sapopemba. O GCM
não resistiu aos ferimentos e mor-
reu, aos 56 anos, ainda no local do
acidente. Já o autor fugiu sem pres-
tar socorros, tendo se apresentado
à Polícia Civil quatro dias após o
ocorrido.  

Nova Inspetoria  
O anúncio da nova base foi feito

pelo prefeito Kiko Teixeira (PSDB)
durante evento que marcou a
entrega de novas armas e equipa-
mentos para a corporação, em
junho deste ano.  Desde então, por
meio de recursos próprios, a nova
sede, que abrigará o Canil da GCM,
Rotam (motos) e Romu, passou
por obras de revitalização e rece-
beu novas estruturas. A nova
Inspetoria de Choque e Centro de
Treinamento conta com salas de

instrução e ensino; auditório; área
para treinamento de defesa pes-
soal; quadra esportiva para treinos
e integração entre os integrantes
da GCM; vestiários e sanitários
masculino e feminino; canil; e esta-
cionamento.  

Além disso, o grupo de opera-
ções com cães foi beneficiado com
dois novos integrantes: uma pasto-
ra alemã chamada Pandora e um
pastor-belga malinois chamado
Spartacus. A doação foi feita por
Ivan Oliveira, que é Policial Militar,
e Robin Jiun, empresário da cidade. 

"Entregamos à nossa Guarda
Municipal mais uma conquista,
honrando o trabalho que esses
profissionais realizam em nossa
cidade. Desde 2017, investimos na
modernização de equipamentos e
armas, na compra de novas viatu-
ras, na valorização dos GCMs. O
resultado disso e do empenho
dessa equipe é a queda dos índices
de criminalidade, que colocaram
Ribeirão Pires entre as 30 cidades
mais seguras do país", afirmou o
prefeito Kiko durante a cerimônia. 

Também participaram da ceri-
mônia de inauguração da

Inspetoria o vice-prefeito da cida-
de, Gabriel Roncon; o secretário de
Segurança Urbana, Coronel José
Luis Navarro; o Coronel Avivaldi,
juiz militar do Tribunal da Justiça
do Estado; o Coronel Hélio,
Comandante do Batalhão da
Polícia Militar do Grande ABC; o
Capitão Silvano, Comandante da
PM de Ribeirão Pires; o Tenente
Hélio, Comandante do Corpo de
Bombeiros da cidade; Sandro
Torres, comandante da GCM de
Ribeirão Pires; entre outras autori-
dades. 

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Nova inspetoria da GCM é nomeada em
homenagem a guarda morto em acidente

Inspetoria de Choque e Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento "GCM Vandeli Basílio da Silva" foi inaugurada no último dia 14

Base da Ramu é um dos equipamentos de segurança instalados no local

Basílio serviu à GCM por 29 anos
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Golpistas seguem clonando
celulares na Estância  

Moradores de Ribeirão
Pires seguem sendo alvo de
golpistas que clonam o aplica-
tivo de mensagens e se pas-
sam por conhecidos das víti-
mas. Dessa vez, o golpe foi
aplicado em moradores do
Jardim Caçula na tarde do últi-
mo dia 7.  

Inicialmente, os esteliona-
tários deram início ao procedi-
mento de clonagem do aplica-
tivo. Logo após a efetivação do
primeiro passo, os criminosos
se passaram pelo dono do
número e entraram em conta-
to com uma vizinha da vítima,
solicitando uma transferência
bancária com urgência no
valor de R$1.200,00, a ser feita
na conta em nome de Gustavo
Barbosa.  

No entanto, ao voltar para
casa, o vizinho informou à víti-
ma que seu aplicativo de men-
sagens havia sido clonado por
criminosos e que a transferên-
cia solicitada tratava-se de um
golpe. O boletim foi registrado
e encaminhado à Delegacia de
Ribeirão Pires.

Técnico de enfermagem
é vítima de racismo em RP

Um técnico de enfermagem
da Unidade de Pronto
Atendimento - UPA Santa Luzia
foi vítima de racismo enquan-
to exercia suas funções na
madrugada da última segunda-
feira (10). Segundo informa-
ções do boletim de ocorrência
registrado pelo profissional, o
acompanhante de um paciente
começou a ameaçá-lo antes
mesmo de o atendimento ser
iniciado. 

O homem passou a questio-
nar a conduta técnica, afir-
mando ainda que, caso sua
filha não fosse bem atendida,
registraria um boletim de
ocorrência. Em dado momen-
to, o autor das injúrias afir-
mou: “não é porque você é
mais escurinho que nós que
não deve nos tratar bem”. 

O técnico em enfermagem
afirmou que tomou o comen-
tário como ofensa e racismo.
Logo após os insultos, o acom-
panhante e a paciente deixa-
ram a unidade hospitalar. O
caso foi encaminhado a
Delegacia de Ribeirão Pires.

Integrantes do 6º Batalhão de
Ações Especiais da Polícia Militar
(BAEP) prenderam um homem res-
ponsável por comercializar entor-
pecentes pela região do Parque
Aliança, em Ribeirão Pires. A prisão
de E.A.S, de 26 anos, aconteceu na
manhã da última quarta-feira (12). 

De acordo com informações do
boletim de ocorrência, os policiais
estavam em patrulhamento pela

rua Mississipi, divisa com o municí-
pio de Mauá, quando avistaram o
homem em atitude suspeita. Ao
tentarem abordá-lo, E.A.S. correu,
mas acabou detido pelos militares.  

O homem portava 104 unida-
des de cocaína, 33 porções de
maconha e 87 embalagens de
crack, além da quantia de R$47,00.
Questionado, o indiciado afirmou
que estava comercializando as dro-

gas no local, no entanto mudou a
versão ao perceber que seria
preso, alegando ser apenas usuá-
rio. 

Já nas dependências da
Delegacia de Polícia de Ribeirão
Pires, o delegado de plantão aca-
tou a voz de prisão em flagrante
dada anteriormente pelos milita-
res e representou pela prisão pre-
ventiva do acusado. 

Homem é preso com mais
de 200 unidades de drogas

Ao todo, foram apreendidas 224 porções de entorpecentes

Drogas foram encaminhadas para  a Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires
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Um homem de 32 anos foi
morto a facadas pela companheira
na madrugada do último domingo
(16), na região da Vila das
Palmeiras, divisa entre os municí-
pios de Ribeirão Pires e Mauá. Pelo
menos cinco golpes foram desferi-
dos contra R.G.S., que chegou a ser
encaminhado à UPA da Vila Assis,
mas não resistiu aos ferimentos.   

O desentendimento teria come-
çado após o casal deixar uma festa,
onde consumiram bebidas alcoóli-
cas. A jovem, identificada como

A.S.S. de 21 anos, com quem o
homem se relacionava há cerca de
um ano, retornou para casa desa-
companhada.  Ao chegar à residên-
cia, R.G.S. teria dado início à dis-
cussão e tentado enforcá-la. Ele
teria pego uma faca de cozinha e
partido em direção da companhei-
ra.   

De acordo com o boletim de
ocorrência, a jovem conseguiu
segurar o utensílio doméstico, que
quebrou e sua lâmina caiu ao chão.
O homem ainda tentou agredi-la

com uma panela de pressão,
momento em que A.S.S. muniu-se
com a lâmina e desferiu os golpes
contra seu companheiro: um no
antebraço esquerdo, um no nariz e
três no tórax.   

Ferido, R.G.S. correu em direção
a rua, sendo socorrido por popula-
res à unidade de saúde, onde che-
gou em parada cardiorrespiratória.
Já a autora dos golpes foi detida
pela Polícia Militar em uma casa
vizinha ao local, tendo confessado
a prática do delito. Ela ressaltou
que havia se desentendido com o
companheiro em outras ocasiões,
mas não registrou boletins de ocor-
rência a respeito. Ambos possuem
passagem por tráfico de drogas. 

A jovem foi encaminhada à
Delegacia de Ribeirão Pires, onde
teve prisão em flagrante decretada
pelo delegado de plantão. Ela
deverá responder pelo crime de
homicídio simples consumado. A
panela de pressão mencionada
pela jovem foi apreendida, bem
como o cabo da faca. No entanto, a
lâmina não foi localizada no local
do crime. 

Caso aconteceu na madrugada de domingo (16) na divisa de RP com Mauá

Briga de casal termina
em morte a facadas

A jovem foi apresentada na Delegacia de Ribeirão Pires 

Foto: Folha Ribeirão Pires

A Guarda Civil Municipal de Rio
Grande da Serra prendeu, na
madrugada do último domingo
(16), um homem suspeito de furtar
dois rolos de fio utilizado em siste-
mas de telefonia. O indiciado foi
encontrado durante um patrulha-
mento de rotina do efetivo na
região do Jardim Santa Tereza.  

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, F.D.C., de 33
anos, tentou livrar-se dos materiais
ao notar a aproximação da viatura,
na rua São Judas Tadeu. Durante a
abordagem, o homem alegou ter
encontrado os rolos abandonados
em uma mata próximo à estrada.
No entanto, os guardas não acredi-
taram na versão apresentada e
passaram a procurar o proprietário

dos fios, constatando que os mate-
riais pertenciam à um morador da
mesma rua em que F.D.C. foi loca-
lizado.  

A vítima reconheceu os fios,
confirmando que não estavam na
garagem da residência - local onde
costuma guardá-los. O morador
ainda notou que uma máquina de
lavar à pressão também não esta-
va presente.  

O suspeito foi encaminhado à
Delegacia de Polícia de Ribeirão
Pires, onde preferiu permanecer
em silêncio. Assim, o delegado de
plantão entendeu que o homem
foi pego logo após a prática do
furto. Além de prendê-lo em fla-
grante, a autoridade também
representou pela preventiva. 

Autor tentou fugir da abordagem dos guardas municipais

GCM prende suspeito de
furto de cabos em RGS 



2200 TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  1188  ddee  AAggoossttoo  ddee  22002200PPuubblliicciiddaaddeeFFoollhhaa  



2211PPoollíícciiaa FFoollhhaa  TTeerrççaa--ffeeiirraa,,  1188  ddee  AAggoossttoo  ddee  22002200

O Corpo de Bombeiros resga-
tou na noite do último domingo
(16) duas pessoas que estavam
desaparecidas em uma trilha de
Paranapiacaba, em Santo
André. As vítimas foram encon-
tradas com ferimentos leves.

O grupo composto por 3 pes-
soas se perdeu na tarde do últi-
mo sábado (15) na Trilha do
Mirante com a Estrada do
Carvoeiro.

Um homem de 38 anos foi
encontrado no início da manhã
de domingo (16), após buscar
socorro, já que a moça que
estava com ele sofreu uma
queda de aproximadamente 10
metros de altura. Ela permane-
ceu no local do acidente aguar-
dando o Resgate.

Um outro membro do grupo
saiu para pedir ajuda, porém,
não soube encontrar o caminho

de retorno para a Vila.
O resgate dos dois jovens foi

realizado com o auxílio do
Helicóptero Águia 10 da Polícia
Militar, com acompanhamento
de um guia, membro do S.O.S
Paranapiacaba.

Eles chegaram na Estação de
Bombeiros da Vila de
Paranapiacaba durante a
madrugada. As informações
foram divulgadas pelo
Subtendente do Corpo de
Bombeiros, Jéferson, e compar-
tilhadas na página S.O.S
Paranapiacaba no Facebook.

Segundo a Prefeitura de
Santo André, o grupo entrou na
mata por meio de trilha conhe-
cida como Volta na Serra, que
fica no Parque Estadual da
Serra do Mar e cujo acesso, nor-
malmente, é feito por área par-
ticular em Mogi das Cruzes,
cidade da Grande São Paulo.

A Administração Municipal
confirmou que a maior parte da
trilha fica no município de
Santos e não existe autorização
do Governo do Estado para seu
uso.

Bombeiros resgatam dois em trilha de
Paranapiacaba desaparecidos no domingo

Resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros com auxílio de um guia

Vítimas chegaram na Estação de Bombeiros da Vila durante a madrugada
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A Prefeitura de Ribeirão Pires
inaugurou, na última quarta-feira
(12), o novo serviço de abriga-
mento provisório a moradores
em situação de rua da cidade.
Com recursos do Estado e União,
por meio de parceria com a
Associação Brasileira de Ação
Social Cristã (ABASC), a
Administração Municipal abre 20
novos leitos para acolhimento da
população em situação de vulne-
rabilidade social.

O equipamento, situado no
Ouro Fino, unirá esforço junto a

Casa da Acolhida, situada na
Quarta Divisão, que tem capaci-
dade para o atendimento de até
40 pessoas.

“O combate à pandemia exige
de nós, gestores públicos, e de
toda a sociedade novas ações
para a proteção dos direitos de
quem mais precisa. O novo servi-
ço de acolhimento fortalece o tra-
balho que já fazemos no municí-
pio. As equipes da assistência
social seguem empenhadas para
atender e orientar a população
em vulnerabilidade”, afirmou o

prefeito Adler Teixeira – Kiko
(PSDB), que acompanhou a inau-
guração do equipamento.

A ampliação do serviço foi via-
bilizada por meio de repasse
emergencial de recursos federais,
enviado aos municípios e estados
em situação de calamidade públi-
ca (instituído pela Portaria nº
369/2020 para a execução de
ações socioassistenciais e estru-
turação da rede do Sistema Único
de Assistência Social – SUAS).

O abrigamento provisório será
mantido, inicialmente, por seis
meses. O atendimento no local
acontecerá todos os dias da
semana, das 19h às 7h - com
receptivo, refeições, local para
higiene dos moradores e dormi-
tórios, bem como atendimento
psicológico e social.

Segundo a Prefeitura, o espaço
atenderá munícipes referencia-
dos e encaminhados pelo CREAS -
Centro de Referência
Especializada de Assistência
Social da cidade (Rua Batista Lion,
108 - Centro.

Mais informações pelo telefo-
ne: 4828-6434.

Com recursos do Estado e União, estrutura conta com 20 novos leitos

São 20 novos leitos para acolhimento da população em vulnerabilidade

Divulgação: João Dam
ásio

O CAPS – Centro de Atenção
Psicossocial – de Rio Grande da
Serra mudou para um novo
endereço. O anúncio foi reali-
zado pela Prefeitura, na última
quarta-feira (18).

Segundo a Administração
Municipal, os atendimentos
são realizados na rua Prefeito
José Carlos Carlson, nº 9, no
Centro. Sendo, a partir de
agora, no prédio da antiga
Câmara Municipal, situada em
frente à estação da CPTM.

O CAPS integra a rede de
atenção em saúde mental no

SUS e está voltado ao cuidado,
à reabilitação e reinserção das
pessoas com transtornos men-
tais e usuários de álcool e
outras drogas.

O atendimento permanece
de segunda a sexta-feira, das
8h às 17h.

A Secretaria de Saúde de Rio
Grande da Serra conquistou o
equipamento em 2015. O cus-
teio da unidade recebe auxílio
do Governo Federal desde
2018.

Anteriormente, a unidade
estava na Vila Figueiredo.

CAPS de Rio Grande da
Serra terá novo endereço,
anuncia a Prefeitura

Ribeirão amplia leitos para 
acolher moradores de rua

Novo endereço está no prédio da antiga Câmara Municipal
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