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A Câmara de
Vereadores de Ribeirão
Pires vota na próxima
quinta-feira (21) o
Orçamento de 2020 do
Executivo Municipal. Pela
mensagem enviada pelo
prefeito Kiko Teixeira
(PSB), o valor está estima-
do em R$
372.751.000,00.
Dados do Tribunal de

Contas mostram que
neste ano a cidade terá
um déficit orçamentário
de cerca de R$ 70
milhões. E mesmo assim
o Executivo mantém pra-
ticamente o mesmo orça-
mento inflacionado para
o ano que vem.

Porém, tem uma expli-
cação. A Lei de
Responsabilidade Fiscal
indica que os municípios
podem gastar até 60% da
receita liquida com servi-
dores.
Em um orçamento de

R$ 372 milhões, esse
gasto atinge R$ 223
milhões. Caso enviasse
para ao Legislativo um
Orçamento previsto, fac-
tível, de R$ 306 milhões,
poderia gastar com a
folha de pessoal, R$ 183
milhões, portanto, R$ 39
milhões a menos, refle-
tindo na contratação de
pessoal em ano eleitoral.
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Orçamento inflacionado
esconde contratação de
comissionados em RP
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Falta dinheiro até para o café 
Com a chegada do final do ano a falta

de dinheiro para manter os serviços
públicos ficam mais evidentes. Apesar
de os mandatários projetarem orça-
mentos gigantescos, o que vemos é a
arrecadação caindo e os gastos aumen-
tando, onde a conta não fecha e a pro-
jeção é de déficit nas contas
públicas.
Essa semana é decisiva para

os governos municipais, as
Câmaras de Vereadores de
Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra votam o Orçamento 2020, proje-
tando receita e gastos para o ano que se
aproxima.
Pelas contas dos prefeitos, 2020 será

um ano de muitos ganhos para as cida-
des, são milhões de reais colocados no
papel, onde a Educação e a Saúde ficam
com a maior fatia, não por bondade dos
prefeitos, mas por força de Lei.

Contudo, os vereadores precisam
tomar alguns cuidados ao aprovar a
peça orçamentária, existem algumas
“pegadinhas”, em especial na cidade de
Ribeirão Pires.
Pelas projeções do prefeito Kiko

Teixeira (PSB), a Secretaria de
Transporte e Trânsito não
precisa de mais investimen-
tos, ficará com orçamento
menor que o deste ano. Na
contrapartida, a Secretaria de
Gabinete do Prefeito, gastará

mais, justamente em ano eleitoral.
Enquanto o Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo projeta déficit nas
contas públicas de Ribeirão Pires, o pre-
feito acredita que o seu Gabinete preci-
sa de mais investimentos.
Essa é a prioridade do prefeito. Será

que também é a dos vereadores? Na
próxima quinta-feira saberemos! 

“E o prefeito de
Ribeirão quer mais
verba para o seu

Gabinete”

E d i t o r i a l  

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

SSaallvvee  2200  ddee  nnoovveemmbbrroo::  vviivvaa  aa  
rreessiissttêênncciiaa  nneeggrraa

O Dia da Consciência Negra
foi incluído no calendário ofi-
cial de Ribeirão Pires em 2003,
e neste ano completa 16 anos
desde a sua implementação. 

A data rememora a luta de
Zumbi dos Palmares, líder
negro do Quilombo dos
Palmares, onde negros, índios
e pobres resistiram por 100
anos. 

Zumbi foi assassinado em
20 de novembro de 1695,
sendo seu corpo esquartejado
e exposto em Pernambuco. 

A data é um marco na histó-
ria do povo brasileiro, uma
oportunidade de se discutir
acerca dos problemas estrutu-
rais que a população negra
ainda sofre, consequências de
um modelo econômico que se
implantou a partir da invasão
portuguesa no Brasil.

Apesar de 53,09% da popu-
lação brasileira ser negra, são
os que menos ganham, vivem
mal e são mais suscetíveis à
violência, como mostra estudo
do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística divul-
gado este ano.

A violência contra jovens
negros tem resultado na perda
prematura dos que tinham um
longo caminho pela frente. 

O caso do menino Lucas, da
Vila Luzita, bairro de Santo
André, desaparecido desde o
dia 13 de novembro, compro-
va a tese da violência contra
os negros, sobretudo, a juven-
tude negra. 

Este ano, optamos por dis-

cutir temas relevantes como
violência contra a população
negra e sua cultura.

Em meio à diversidade de
valores e culturas a que esta-
mos inseridos, faz-se necessá-
rio repensarmos nossas ações
diante das atitudes de desres-
peito com os afrodescenden-
tes, que formam a maioria da
população brasileira, sendo
historicamente discriminados
e desrespeitados em suas raí-
zes e manifestações.

Assim sendo, percebe-se a
necessidade de um trabalho
constante, proporcionando
debates, momentos de refle-
xão, valorização da história e
cultura africana, compreen-
dendo sua importância para o
diálogo e convivência harmô-
nica com a diversidade. 

Vamos ocupar os espaços e
realizar grande Kizomba, a
festa do povo negro ribeirão-
pirense.

Elza da Silva Carlos
Formada em história com

mestrado em história social
pela PUC São Paulo.
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Que o secretário de
Serviços Urbanos de Ribeirão
Pires, Diogo Manera, voltou
aos holofotes no feriado pro-
longado da República. 

*** 
Que o Diogo, acompanhado

de um apoiador, aparece den-
tro de um Bugue de proprieda-
de do secretário. 

*** 
Que a imagem chamou a

atenção dos internautas, pois
Diogo Manera está sem o
cinto de segurança. 

*** 
Que o único a estar com o

item obrigatório de segurança
era o passageiro. 

*** 

Que junto das fotos circulou
ainda um vídeo que mostra
Diogo dirigindo sem o cinto de
segurança e brincando.
Tirando inclusive uma das
mãos do volante para dar “joi-
nha” aos internautas. 

***          

Que a imagem desgasta
ainda mais o secretário dentro
do Governo Kiko Teixeira
(PSB). 

***          

Que o prefeito já teria
reclamado de alguns “rom-
pantes” de Diogo Manera ao
seu padrinho político, Gabriel
Roncon (PTB), mas que o vice-
prefeito parece não se impor-
tar muito com o fato.         

Que o descontentamento
do prefeito é evidente, já pede
para vereadores aliados pro-
curarem na Secretaria de
Serviços Urbanos, o vice-
comandante, Ricardo Orsini. 

*** 
Que Orsini é homem de

confiança de Kiko dentro da
secretaria comandada por
Diogo Manera. 

*** 
Que o prefeito Kiko não

estaria mais escondendo que
prefere ver Ricardo Orsini no
comando, só não teria condu-
zido o aliado ao posto de
secretário por aguardar o
afastamento de Manera. 

*** 
Que Diogo é pré-candidato

a vereador em 2020. 
***         

Que também candidato a
vereador em 2020, mas bus-
cando a reeleição, é Rato
Teixeira que poderá estar no
mesmo partido de Diogo. 

*** 
Que Rato é sobrinho do pre-

feito Kiko e um dos mais críti-
cos ao trabalho de Manera
frente a secretaria. 

*** 
Que incomoda Rato, e parte

dos vereadores de Ribeirão
Pires, assistir o secretário
fazer “campanha eleitoral”
dentro da Prefeitura. 

***         

Que o uso eleitoreiro do
cargo ficou claro, quando o
secretário foi acusado pelo
então líder de Governo,
Amaury Dias (PV) de estar por
trás de ataques dirigidos ao
parlamentar nas redes sociais.
Essa seria umas das razões de
Amaury largar a liderança.

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

Claudinho quer escola 
do Sesi em Rio Grande 
Presidente da Câmara fez convite oficial para a entidade se instalar no município

O presidente da Câmara de
Rio Grande da Serra, Claudinho
Monteiro (PSB) quer ver funcio-
nando na cidade uma unidade
escolar do Sesi.

O parlamentar fez o convite
oficial para a entidade ligada a
Fiesp na sessão da última quar-

ta-feira, através de requeri-
mento endereçado ao presi-
dente da Fiesp, Paulo Skaf.

“Rio Grande da Serra é a
menor cidade do Grande ABC, e
não possui uma unidade do
Sesi. Uma escola aqui no muni-
cípio traria ganhos importantes

para o desenvolvimento educa-
cional e cultural da nossa popu-
lação”, destacou o presidente.

Claudinho chegou a comen-
tar que no município existem
terrenos públicos disponíveis
para a construção da unidade
educacional.

“Pedimos ao Paulo Skak
estudar a possibilidade de reali-
zar convênio com a Prefeitura
Municipal de nossa cidade.
Temos áreas compatíveis dispo-
nível”, projetou Claudinho
Monteiro. 

O presidente destacou ainda
que “a estrutura da rede Sesi de
ensino traria maior comodida-
de para os pais devido a quali-
dade de ensino, a possibilidade
de ser em período integral, bem
como, oferecer prática esporti-
va e cultural e incentivo a car-
reira profissional dos jovens”.

A Câmara de Rio Grande da
Serra informou que além do
documento, será tirada uma
agenda junto aos representan-
tes da Fiesp para tratar sobre o
tema. Ainda não há data para o
encontro.

Presidente da Casa de Leis, vereador Claudinho Monteiro 

Foto:Reprodução 

A Câmara de Rio Grande da
Serra vota na próxima quinta-
feira, às 17 horas, a proposta
orçamentária de 2020. 

A sessão tradicionalmente
realizada às quartas-feiras, foi
transferida devido ao feriado
da Consciência Negra. 

A proposta do Executivo
estima para o próximo ano
arrecadar R$ 105 milhões,
para atender todas as secreta-
rias municipais, a previdência
e a Câmara de Vereadores.

Orçamento
de RGS 
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A Câmara de Vereadores de
Ribeirão Pires vota na próxima
quinta-feira (21) o Orçamento
de 2020 do Executivo
Municipal. Pela mensagem
enviada pelo prefeito Kiko
Teixeira (PSB), o valor está esti-
mado em R$ 372.751.000,00. 

Apesar do montante vultoso,
é provável que a cidade não
arrecade este valor em 2020.
Anualmente, o Executivo tem
déficit nas contas, mesmo
assim, o prefeito mantém a
projeção de receita e gastos. 

Dados do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo (TCE-
SP) que analisou os resultados
financeiros das prefeituras de
São Paulo do segundo quadri-
mestre corrente mostra que a
Estância poderá terminar o ano
de 2019 com um déficit de
cerca de R$ 70 milhões. 

Segundo o relatório, a
Prefeitura de Ribeirão Pires
estimou arrecadar este ano R$
374.399.716,64, contudo nos
oito primeiros meses do ano
arrecadou R$ 204.253.115,09,

acumulando um déficit no
período de R$ 170.146.601,55. 

A análise dos números mos-
tra que, em média, nos oito pri-
meiros meses do ano, a
Prefeitura arrecadou R$
25.531.639,38 mês, o que esti-
ma uma arrecadação global até
dezembro de R$
306.379.672,61, finalizando o
ano de 2019 com um déficit de
R$ 68.020.044,03. 

Levando em conta o arreca-
dado até o final do ano, o
Orçamento que será votado
pela Casa de Leis está inflacio-
nado. 

O montante a maior teria
uma explicação plausível,
quanto maior for o Orçamento,
mais servidores poderão ser
contratados pela
Administração, inclusive cargos
de confiança do prefeito. 

A Lei de Responsabilidade
Fiscal indica que os municípios
podem gastar até 60% da recei-
ta liquida com servidores. Em
um orçamento de R$ 372
milhões, esse gasto atinge R$

223 milhões. Caso enviasse
para ao Legislativo um
Orçamento previsto de R$ 306
milhões, poderia gastar com a
folha de pessoal, R$ 183
milhões, portanto, R$ 39
milhões a menos, refletindo na
contratação de pessoal em ano
eleitoral. 

O projeto apresentado para
a Casa de Leis, ainda aponta
outro dado importante, a
Secretaria Chefe do Gabinete
do Prefeito terá aumento con-
siderável no orçamento, mais
de R$ 1,2 milhão. Passa dos R$
1.610.000,00 deste ano, para
R$ 2.874.000,00 em 2020. Em
contrapartida, a Secretaria de
Transportes e Trânsito perde
verba. Este ano tem à disposi-
ção R$ 11.145.000,00, no próxi-
mo ano contará com R$
8.838.000,00. 

A Câmara de Vereadores da
cidade terá à disposição R$
11.782.300,00 no próximo ano,
contra R$ 10.973.000,00 deste
ano, caso os parlamentares
mantenham a proposta.

Orçamento inflacionado esconde contratações
de servidores de confiança do prefeito Kiko

Kiko Teixeira está de olho nas Eleições Municipais de 2020

Se Câmara de Vereadores estipulasse orçamento “verdadeiro”, a  Prefeitura poderia perder até R$ 39 milhões para pagar servidores

Foto: Arquivo 
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As cidades da microrregião, Rio
Grande da Serra, Ribeirão Pires e
Mauá, irão arrecadar menos do
esperado com o leilão do pré-sal.

Nota técnica elaborada pela
Consultoria de Orçamento e
Fiscalização Financeira (Conof) da
Câmara dos Deputados, publicada
na semana passada, calculou a par-
cela que cada município receberá
no rateio decorrente do leilão de
áreas do pré-sal realizado em 6 de
novembro. A União e os entes
federados vão dividir R$ 35,4
bilhões. Os valores estão abaixo da
expectativa posta em outubro
deste ano pelo Governo Federal
que estimava arrecadar R$ 106,5
bilhões. 

Proposta aprovada pelo
Congresso Nacional (PL 5478/19),
que foi sancionada pelo presidente

Jair Bolsonaro, estabelece que, do
total a ser arrecadado pela União,
15% deverão ser divididos pelos
municípios conforme o critério do
Fundo de Participação dos
Municípios (FPM). Isso equivale a
mais de R$ 5,3 bilhões. 

O estado do Rio de Janeiro,
onde se localizam as áreas leiloa-
das de Búzios e Itaipu, receberá R$
1,06 bilhão. Os demais estados
dividirão R$ 5,3 bilhões. 

A parcela destinada a cada ente
federado é menor do que o previs-
to inicialmente porque apenas a
Petrobras participou do leilão,
tendo empresas chinesas como
parceiras. Outras empresas estran-
geiras desistiram de disputar os
lotes. 

Se fosse confirmado o valor, a
cidade de Mauá ficaria com R$

7.390.757,00, seguida por Ribeirão
Pires (R$ 5.070.965,15) e Rio
Grande da Serra (R$ 2.982.920,68). 

Entretanto, após a baixa arreca-
dação com o leilão, as prefeituras
irão amargar um resultado bem
menor. O município de Mauá
ainda terá o maior repasse com R$
3.587.229,02, Ribeirão Pires terá
reforço no caixa de R$
2.461.278,51, e Rio Grande da
Serra ficará com R$ 1.447.810,89. 

Conforme o Governo, uma
parte dos recursos deverá ser libe-
rada neste ano, e o restante em
2020.  As prefeituras poderão, a
seu critério, destinar os recursos
para investimento ou para despe-
sas previdenciárias. Os estados
deverão destinar o dinheiro pri-
meiramente para despesas previ-
denciárias.

Cidades da microrregião irão receber
menos do esperado pelo leilão do pré-sal

Nota técnica elaborada pela Câmara dos Deputados calculou a parcela que cada município receberá no rateio do leilão 

Arrecadação ficou bem abaixo do esperado pelo Governo Federal 

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil 

Município Previsão
Outubro Transferência Diferença da

estimativa  
Rio G. da Serra R$ 2.982.920,68 R$ 1.447.810,89 - R$ 1.535.109,79
Ribeirão Pires R$ 5.070.965,15 R$ 2.461.278,51 - R$ 2.609.686,64

Mauá R$ 7.390.757,00 R$ 3.587.229,02 - R$ 3.803.527,98
Fonte: Conof
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Alunos de Ribeirão Pires arrecadam 24
mil garrafas PET em Gincana Cooperativa 

Materiais arrecadados durante a ação sustentável serão utilizados na confecção de enfeites natalinos para a cidade
A Prefeitura de Ribeirão Pires

promoveu na Escola Municipal
Engenheiro Carlos Rohm –
Unidade I, e na Escola Municipal
Professor Sebastião Vayego de
Carvalho, o anúncio dos vencedo-
res da Gincana Cooperativa. Na
ação, os estudantes arrecadaram
garrafas PET que serão utilizadas
no projeto “Natal Espetacular”.

Os materiais serão reaproveita-
dos na confecção de enfeites para
decorar trecho da Vila do Doce. Os
enfeites serão confeccionados por
artesãos da cidade. A ação, realiza-
da entre os dias 8 de outubro a 8
de novembro, envolveu cerca de
dois mil alunos do Ensino
Fundamental I e II. Ambas as uni-
dades escolares arrecadaram mais
de 24 mil garrafas PET.

O anúncio dos vitoriosos foi
feito pela presidente do Fundo
Social e primeira-dama de
Ribeirão Pires, Flávia Dotto, pela
secretária de Educação, Flávia
Banwart, e pela secretária de Meio
Ambiente, Wanessa Isídio.

As duas primeiras turmas de
cada escola que mais arrecadaram
garrafas PET, e que mais somaram

pontos, por consequência, ganha-
ram passeios na cidade. A primeira
colocada visitará a Torre de
Miroku, empreendimento particu-
lar na Estância. A segunda coloca-
da participará de visita ao Parque
Municipal Pérola da Serra, recen-
temente revitalizado pela
Prefeitura.

As turmas vencedoras da E.M.
Carlos Rohm foram: 1º lugar – 4º A
(22.990 pontos) e 2º lugar - 6º ano
B (20.270 pontos). No total foram
arrecadadas 14.529 garrafas, equi-
valente 254.800 pontos.  Na E.M.
Prof. Sebastião Vayego de
Carvalho, os estudantes vencedo-
res foram: 1º A (42.995 pontos) e
5º B (30.330 pontos). No total
foram arrecadadas 9.950 PET que
equivale 204.055 pontos.

Entre as regras para a contabili-
zação dos pontos estão: as garra-
fas podem ser de qualquer cor,
não podem estar amassadas,
devem estar limpas e com tampa.
Serão contabilizados 100 pontos a
cada 5 garrafas PET de 2 litros, 10
garrafas PET de 600ml ou 10 gar-
rafas PET ‘caçulinha’.

A professora Maristela Maymi,

do 4º ano B, comemorou a vitória
da sua turma. 

"Muitos familiares e alunos
estavam bem engajados.
Trabalhamos o tema sobre lixo e
reaproveitamento durante nossas
aulas”, comentou a professora.

A novidade nesta segunda edi-
ção é que além das garrafas, as
tampinhas das PET serão encami-
nhadas para APRAESPI –
Associação de Prevenção
Atendimento Especializado e
Inclusão da Pessoa com
Deficiência de Ribeirão Pires. Os
recursos arrecadados serão rever-
tidos para compra de cadeiras de
rodas.

Outra novidade da Gincana é
que parte das garrafas e materiais
não utilizados para a decoração do
projeto “Natal Espetacular” serão
destinados para a Cooperpires –
Cooperativa de Catadores de
Ribeirão Pires, que encaminha
para reciclagem.

O “Natal Espetacular”, promo-
vido pelo Fundo Social, tem como
meta estimular a preservação do
meio ambiente, além de valorizar
o trabalho dos artesãos locais. Alunos que participaram da gincana em Ribeirão Pires 

Foto: Divulgação
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Polícia Civil desmonta depósito do Tráfico
em Mauá e prende 11 pessoas em flagrante

A investigação que culminou também na apreensão 22 quilos de drogas foi encabeçada pelo 4º DP e a Delegacia Sede de Mauá

Uma investigação conjunta
entre policiais civis do 4º Distrito
Policial e da Delegacia Sede de
Mauá resultou na prisão de 11
indivíduos associados ao Tráfico
de Drogas e na apreensão de 22
quilos de entorpecentes, na últi-
ma quinta-feira (14), em Mauá.
O trabalho investigativo durou
cerca dois meses até a localiza-
ção e prisão dos envolvidos, e
ainda contou com o apoio de
policiais do 6º Distrito Policial de
Santo André. 

Entre as pessoas detidas pela
Polícia Civil estão seis mulheres,
quatro homens e uma menor de
idade. Na audiência de custódia,
nove dos 10 indiciados que tive-
ram a prisão em flagrante decre-
tada foram liberados pela juíza.
De acordo com o boletim de
ocorrência, um dos capturados
possuía um mandado de prisão
em aberto e permaneceu preso. 

Segundo informações apura-
das pela Folha, a investigação
teve início por conta de uma
denúncia anônima sobre um

depósito de entorpecentes que
funcionava em uma casa locali-
zada na Rua Samuel Wainer, no
Parque das Américas. Seria
deste local que saiam as drogas
que abasteciam os principais
pontos de venda de entorpecen-
tes da cidade, entre eles, men-
cionado na denúncia, os pontos
existentes no Jardim Zaíra. 

Na quinta-feira passada, dia
do flagrante, os policiais foram
até o local e, diante da movi-

mentação existente, entraram
na casa onde funcionava o depó-
sito.  

Foram apreendidos porções
de maconha, unidades de crack,
embalagens de cocaína e frascos
de lança-perfume, todos prepa-
rados para a comercialização.
Além das drogas, foram encon-
tradas diversas mochilas que
seriam utilizadas para o trans-
porte e distribuição das substân-
cias ilícitas.

Foto : Divulgação/ Polícia Civil

Foto :Divulgação/ Polícia Civil

As drogas foram apreendias e encaminhas ao 4º DP de Mauá As substâncias eram armazenadas em casa no Parque das Américas
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Mulher é indiciada por
abandono de incapaz em RP
Uma mulher de 27 anos,

moradora da Vila Aparecida,
foi indiciada por abandono de
incapaz e maus-tratos envol-
vendo o seu filho de oito anos.
O caso foi registrado no último
dia 10.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a criança havia sido
deixada pela mãe sozinha em
casa, enquanto a mesma foi ao
trabalho. Porém, o menino
ligou para o seu pai, que mora
em Santa Catarina e informou
que estava em casa sozinho e
com fome. 

A tia da criança, moradora
da Estância, foi acionada pelo
pai do menino, que relatou o
acontecido e solicitou que
fosse à casa da criança e cui-
dasse dele.

A mesma comunicou o fato
à Polícia. Momento em que o
menino relatou que sofria
agressões físicas por parte de
sua genitora, fato registrado
pela presença de marcas em
suas pernas.

A PM acionou o conselho
tutelar de Ribeirão Pires, e
segue acompanhando o caso.

Homem tem whatsApp 
clonado por estelionatário

Um homem de 28 anos teve o
seu número de WhatsApp clonado
após cair em golpe de falso funcio-
nário de um site de vendas, no últi-
mo dia 31.

Segundo o boletim, a vítima
recebeu um telefonema de um
homem que se passava por funcio-
nário do site de vendas OLX, o qual
necessitaria da confirmação de
dados pessoais para a publicação
da venda de um veículo.

A vítima foi ludibriada a confir-
mar o código de verificação do seu
WhatsApp. Momento em que per-
cebeu que a conta havia sido clo-
nada pelo suspeito. A vítima rela-
tou à Polícia sobre o ocorrido. 

Morador tem carro roubado
em frente de sua casa 

Um homem, morador da
Quarta Dvisão,  teve o carro rou-
bado na tarde da última terça-feira
(12) em frente de sua casa.

Segundo o boletim, o homem
se preparava para estacionar na
Rua Tremembé, quando foi abor-
dado por dois homens, que sob
emprego de arma de fogo, subtraí-
ram o veículo da vítima.

A Polícia Militar foi chamada e
registrou a ocorrência.

Uma criança de 6 anos foi
atropelada por um fusca que
transitava em uma das platafor-
mas do Terminal Rodoviário
Municipal, na noite no último
domingo (17). 

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, a menina esta-
va acompanhada pela mãe e
quando atravessava para a outra
plataforma foi atingida pelo fusca

que estava em velocidade baixa. 
O motorista, que participava

do  Encontro de Fuscas ocorrido
na Praça Central, teria se perdido
e entrado pelo acesso dos ônibus
na Rua Capitão José Galo ao
Terminal. 

A menina sofreu algumas
escoriações pelo corpo e foi enca-
minhada ao Hospital Nardini, em
Mauá, onde recebeu atendimen-

to médico e ficou em observação.
Segundo informações apuradas
pela Folha junto ao comandante
da Guarda Civil Municipal, Sandro
Torres, o estado de saúde da
criança é estável. 

O motorista prestou socorros
à vítima e, em seguida,  foi enca-
minhado à Delegacia de Ribeirão
Pires, onde prestou depoimento
sobre o ocorrido. 

Criança de 6 anos é atropelada por
fusca dentro da Rodoviária de RP

A Polícia Militar de Ribeirão
Pires prendeu, no último dia 16,
um homem que possuía um
mandado de prisão em aberto,
na região da Chácara Paraíso.  

Segundo informações do
boletim de ocorrência, o captu-
rado - identificado como J.M.F.,
de 35 anos, transitava em seu

veículo pela Estrada dos
Fernandes e guinchava outro
automóvel totalmente depena-
do e sem identificação de placa e
chassi.  

Durante a abordagem policial
não foi localizado irregularida-
des, no entanto, durante a con-
sulta pelos dados do homem

junto ao Copom foi constatado
que J.M.F. estava foragido da
Justiça. 

Diante dos fatos, o homem,
que é morador da Vila Nova
Cachoeirinha, foi encaminhado
ao Distrito Policial de Ribeirão
Pires.  Já os veículos foram con-
duzidos ao Pátio Municipal.

PM da Estância localiza foragido 
da Justiça na Estrada dos Fernandes 

Morador da Vila Mara
segue desaparecido 

O homem foi visto pela última vez no dia 18 de outubro

Nesta terça-feira (19) comple-
ta um mês do desaparecimento
de Umberto Ribeiro dos Santos,
morador da Vila Mara em
Ribeirão Pires.  Os últimos a vê-lo
foram o dono de um bar localiza-
do na mesma rua onde o homem
reside e um familiar, no dia 18 de
outubro. Após isso, Pelé - como é

conhecido popularmente - não foi
mais localizado por seus familia-
res. 

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência registrado à
época, antes de seu desapareci-
mento, Pelé apresentava um
comportamento estranho, o que
despertou estranheza ao dono do

bar. 
Após ser informado pela

comerciante, um familiar teria ido
ao encontro de Pelé, levando-o
para sua casa, onde providenciou
alimentação e o deixou repousan-
do.

Na manhã seguinte, o homem
não foi mais localizado em sua
casa, deixando documentos e
pertences.  No dia de seu desapa-
recimento, Pelé estava com a
barba grande e mancava.

A Guarda Civil Municipal e a
Defesa Civil já haviam realizado
buscas por uma mata existente
no bairro cinco dias após o ocorri-
do, havendo apenas marcas de
pegadas pelo local. Na manhã da
última segunda-feira (18), as
equipes retornaram ao local com
o dobro do efetivo e realizaram a
varredura por toda a área, no
entanto, não foram encontrados
quaisquer indícios que possam
colaborar com a localização de
Pelé, no momento. 

A família de Pelé ainda espa-
lhou cartazes pela cidade de
Ribeirão Pires com fotos do desa-
parecido e pede àqueles que tive-
rem informações sobre seu para-
deiro ligarem para os números
4824-3775 (Neusa) e 97560-7649
(Luana). Até o fechamento desta
edição, Umberto Ribeiro dos
Santos não havia sido localizado. 

Foto: Reprodução/ Redes Sociais 

Umberto Ribeiro dos Santos é conhecido pelo apelido Pelé 
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RGS está vacinando
pessoas de 20 a 29 anos

Vacinação contra o sarampo começou ontem em todas as UBS’s

As UBS’s de Rio Grande da
Serra iniciaram ontem (18) a
campanha de vacinação contra o
sarampo para pessoas de 20 a 29
anos. A vacina tríplice viral pro-
tege contra sarampo, rubéola e
caxumba. A imunização para
essa faixa etária segue até o dia

30 de novembro (sábado), data
em que acontece o Dia D da
Campanha com o funcionamen-
to de todas UBS para as aplica-
ções. Esse grupo poderá receber
a dose da tríplice ou da dupla
viral (sarampo e rubéola), con-
forme a indicação do profissional

de saúde.
Ações de bloqueio serão reali-

zadas diante da notificação de
casos da doença.

O Programa Estadual de
Imunização prevê que crianças e
adultos, com idade entre um ano
a 29 anos, devem ter duas doses
da vacina contra o sarampo no
calendário. Acima desta faixa,
até 59 anos, é preciso ter uma
dose.

Não há indicação para pes-
soas com mais de 60 anos, pois
esse público potencialmente
teve contato com o vírus, no pas-
sado.

São consideradas pessoas
com condição de risco os porta-
dores de doenças crônicas, como
diabetes, hipertensão e imuno-
deprimidos, que podem ficar
mais vulneráveis à infecção e
evolução com maior gravidade.
Crianças menores de 6 meses,
anafilaxia à dose anterior da
vacina e gestantes não devem
ser vacinadas. Recomenda-se
evitar gravidez até 30 dias da
aplicação da vacina, entre outros
grupos.

Doses são gratuitas e estão disponíveis em todos os postos de saúde 

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!

Baile Mandrake, no Amarelinho, realizado no dia 9 de novembro 
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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!

Projeto Escola Sustentável realizado nas escolas 
de ensino infantil de Rio Grande da Serra 
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Programa da Consciência Negra de
Rio Grande será no Teatro Municipal

No próximo dia 20 de
novembro, o grupo Coletivo
Afro, com apoio da Prefeitura
de Rio Grande da Serra, reali-
zará no Teatro Municipal
Primeira-Dama Zulmira Jardim
Teixeira, em Rio Grande da

Serra, uma série de apresenta-
ções artísticas em homenagem
ao Dia da Consciência Negra. O
evento acontece das 14h às
19h. A entrada é gratuita.

Entre as atrações, haverá
apresentação de reggae, expo-

sições de arte, apresentações
musicais e de dança, poesia,
palestra e teatro.

O Teatro Municipal  fica na
avenida Dom Pedro I, 439,
Centro da cidade de Rio
Grande da Serra.

Rapper Eduardo Taddeo se apresenta na 
programação do mês da Consciência Negra

Atividade faz parte da programação de lazer e cultura para toda família, está sendo promovida entre os dias 14 e 29 de novembro
A Prefeitura de Ribeirão Pires

preparou programação especial
em celebração à Consciência
Negra – comemorada no dia 20 de
novembro (conforme Lei
Municipal Nº 5220/08).

Entre os dias 14 e 29, a
Secretaria de Participação e
Inclusão Social (SPAIS) promoverá
atividades culturais e de lazer gra-
tuitas, além de palestras realizadas
pela OAB Ribeirão Pires, com apoio
da Prefeitura.

No dia no dia 22 de novembro,
às 19h, será realizada palestra com
rapper, ativista, escritor e composi-
tor Eduardo Taddeo, ex-líder do
Facção Central, no Anfiteatro

Arquimedes Ribeiro – Rua
Diamantino de Oliveira, 220 –
Jardim Pastoril.

Para acompanhar a atividade,
os interessados devem retirar
ingresso na Casa da Juventude e
Artes Urbanas (Avenida Santo
André, 1013 – Centro Alto), de
segunda a sexta-feira – exceto
feriado, das 8h às 17h. A entrada é
gratuita.

O Dia da Consciência Negra, 20
de novembro, terá programação
especial gratuita na Praça Central
da Vila do Doce (Rua Boa Vista,
s/nº), a partir das 17h, com apre-
sentações de Hip Hop, Samba,
Capoeira e Matrizes Africanas.

No dia 25 de novembro, a partir
das 19h, a OAB Ribeirão Pires rece-
berá a palestra “Auto de
Resistência, Genocídio e o
Encarceramento da Juventude
Negra”.  

Roda de conversa com líderes
de religiões de matrizes africanas,
com o tema “A intolerância
Religiosa”, será realizada no dia 28
de novembro, às 19h, no
Anfiteatro Arquimedes Ribeiro. O
encerramento da programação
acontecerá no dia 29 de novem-
bro, a partir das 19h, na sede da
OAB Ribeirão Pires, com a palestra
“Legislação Aplicada aos Crimes de
Racismo”.

Foto: Divulgação

Eduardo Taddeo é uma das atrações em Ribeirão Pires 
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Cursos de Kickboxing,
Boxe e Muay Thai em RP

Aulas serão ministradas no Ginásio de Esportes Ozíris Grecco 

A Prefeitura de Ribeirão Pires,
através da Secretaria de Esportes,
está expandindo as aulas de boxe,
kickboxing e muay thai no municí-
pio. Seguem abertas as inscrições
para as novas vagas (limitadas) no

Ginásio de Esportes Ozíris Grecco -
Complexo Ayrton Senna, localizado
na Rua Primeiro de Maio, s/nº -
Jardim Itacolomy.

Alunos com idade a partir de 10
anos poderão realizar os esportes

às terças e quintas-feiras, das 7h30
às 8h30 e das 8h30 às 9h30, no
período da manhã, e no período da
tarde, das 14h30 às 15h30 e das
15h30 às 16h30. Também estão
disponíveis vagas para as aulas de
quartas e sextas-feiras, das 18h às
19h, das 19h às 20h e das 20h às
21h.

Os interessados deverão reali-
zar as inscrições no local dos cur-
sos, de segunda a sexta-feira, das
8h às 16h. Para efetivar a inscrição,
será necessária a apresentação de
duas fotos 3X4; RG ou certidão de
nascimento; comprovante de resi-
dência; um produto de limpeza ou
um quilo de alimento não-perecí-
vel. Menores de 18 anos deverão
estar acompanhados dos pais ou
responsáveis.

Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone 4823-7444.

Espaço oferece inúmeras opções de esporte e lazer na cidade 

Empresa doa bolas para
o Esporte de Rio Grande

A Auto-Escola Pérola sedia-
da em Rio Grande da Serra
promoveu na semana passada
a doação de quatro bolas de
futebol que serão utilizadas
pelos projetos e jogos ligados a
Secretaria de Esportes

Para o secretário da pasta,
Maciel da Padaria, o apoio da
iniciativa privada ao esporte
amador da cidade e as escoli-
nhas de formação, é de funda-
mental importância.

“Gostaria de agradecer a
doação dessas quatro bolas de
futebol à nossa Secretaria de
Esportes feita pelo meu amigo
Maurinho, da Auto-Escola

Pérola. As parcerias são funda-
mentais para realizarmos um
trabalho cada vez melhor para
os nossos esportistas.
Obrigado meu amigo, para-
béns por apoiar o Esporte de
Rio Grande da Serra”, frizou o
secretário Maciel da Padaria.

Ainda segundo Maciel, o
Esporte em Rio Grande da
Serra se diversifica a cada dia,
e convida a população a acom-
panhar os trabalhos.

“A nossa Secretaria fica no
Estádio Teixeirão, convido a
população ir até lá e conhecer
um pouco mais sobre o nosso
trabalho”, finaliza. 

O empresário Maurinho e o secretário Maciel da Padaria 

Foto: DivulgaçãoFotos: Divulgação

Seguem abertas as inscrições
para as vagas de aulas de taekwon-
do nos Centros Técnicos de
Treinamento (CTT) Vereador João

Netto (Av. Prefeito Valdírio Prisco,
193 – Centro), Parque Aliança (Av.
Princesa Isabel, 1.011) e CTT
Jardim Caçula (Rua Clemente

Peralta, 321 - Jardim Caçula). em
Ribeirão Pires.

Os interessados deverão reali-
zar as inscrições no local das aulas.

Vagas para aulas de taekwondo 
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